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Förord 
 
Denna C-uppsats är ett examensarbete omfattande 10 poäng på institutionen för 
industriell ekonomi och samhällsvetenskap i ämnet rättsvetenskap vid Luleå tekniska 
universitet. Arbetet utfördes under vårterminen 2007. 
 
Arbetet med uppsatsen har varit mycket intressant och lärorikt. Med detta förord vill vi 
rikta ett tack till de som varit uppmuntrande och behjälpliga under resans gång. 
 
Tack Henrik Holmberg, ämnessakkunnig vid Justitiedepartementet, för snabba mailsvar, 
goda råd och vägledning inför det kommande arbetet som gav oss energi att fortsätta.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till Datainspektionen och Regeringsrätten för snabb 
service och personligt bemötande vid kontakt. 
 
En stor kram till våra nära och kära. 



 

Sammanfattning 
 
Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur den lagstadgade rättigheten, 
personlig integritet, kan samverka eller inte verka tillsammans med det nya sättet att 
publicera kreditupplysningar via Internet. Författarna har tagit sin utgångspunkt i 
begreppet kränkning av den personliga integriteten för enskilda personer. Utredningen 
är baserad på en avvägning av begreppet mot viktiga samhällsintressen och kravet på 
effektivitet inom kreditupplysningsområdet. Arbetet har utförts genom en studie av de 
lagar, förarbeten, praxis och doktrin som finns på området. Författarna har använt sig av 
Internet då det är ett modernt sätt att tillhandahålla sig information. För att få större och 
bredare kunskap har en studie av litteratur gjorts. Författarna har efter undersökning av 
problematiken med kreditupplysning via Internet, med hänsyn till den tekniska- och 
samhälleliga utvecklingen, kommit fram till slutsatsen att skyddet för den personliga 
integriteten vid kreditupplysningar som utges på Internet är otillfredsställande. 
Författarna anser att det finns flera lämpliga lösningar på problematiken men framhåller 
att en generell och teknikoberoende lagstiftning bör införas i svensk lag. 



 

Abstract 
 
The main purpose of this essay has been to examine how the statutory right, privacy, 
can co-operate or not with the new method to publish credit information on the Internet. 
The writers have taken their starting-point in the concept violation of privacy for private 
persons. The inquest is based on a consideration of the concept against important public 
interest and the need of an effective credit-rating activity. The work is based on a study 
of law, preparatory, praxis and doctrine existing on the area. The writers have used 
Internet because it is a modern way of supplying information. To get greater and wider 
knowledge a study of literature has been made. The writers have after examine the 
complex problems with publishing credit information on the Internet, regarding the 
social– and technical development, come down to the conclusion that the protection for 
privacy meant for credit records published on Internet is unsatisfying. The writers 
consider that there is many appropriate solutions to the problem but accentuate a general 
and technical independent legislation ought to be inserted into Swedish law. 
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1 Inledning 

I dagens samhälle har vår personliga integritet en utsatt ställning på många sätt. 
Uppgifter om privatpersoner är lättillgängliga. Det krävs numera inga avancerade 
instrument för att få tillgång till så väl personlig som ekonomisk information. Internet är 
ett medium som distribuerar lättillgänglig information och är disponibelt för de flesta av 
oss medborgare. Kreditupplysning via denna kommunikationsform är ett aktuellt och 
omdiskuterat ämne. Många anser att detta är ett led i den tekniska- och samhälleliga 
utvecklingen och ”vi får vänja oss”, tillika att vi bör värna om vår yttrandefrihet d.v.s. 
rätten att få yttra sig i vilket ämne som helst. Andra anser att kreditupplysning via 
Internet kan leda till ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten som vi inte skall 
behöva tåla, med tanke på hur uppgifterna kan komma att användas. Rädslan finns för 
att ett ”A och B-lag” skapas där t.ex. en arbetsgivare skall grunda sitt beslut om att en 
person får eller inte får ett jobb på grund av en obetald p-bot utan tillförlitlighet till 
uppgifterna. Samtidigt som t.ex. en bilaffär kan underlättas när ena parten har kunskap 
om motpartens betalningskapacitet. 

1.1 Syfte 
Redan utrett är om verksamheten med kreditupplysning via Internet är laglig. Vi frågar 
oss hur den lagstadgade rättigheten, personlig integritet, kan samverka eller inte verka 
tillsammans med det nya sättet att publicera kreditupplysningar via Internet. Vi kommer 
att utreda om skyddet för den personliga integriteten är tillfredställande eller inte, då 
uppgifterna som inhämtas om enskilda individer är så lättillgängliga. En avvägning 
mellan andra skyddsvärda intressen kommer att tas i beaktning. Utredningen möjliggör 
att vi kan ta ställning till hur eventuella lösningar kan komma att se ut. 

1.2 Avgränsning 
Vi har avgränsat oss till att utreda privatpersoners integritetsskydd vid 
kreditupplysningar via Internet enligt svensk lag. Vi har berört europarätt då 
konventionen om mänskliga rättigheter har implementerats i svensk lag och uppställer 
ett skydd till privatlivets helgd. Dock fanns inte utrymme för att vidare undersöka 
vilken påverkan europarättens reglering skulle ha på en eventuell förändring i lag till 
skydd för den personliga integriteten.  

1.3 Metod 
Vi har i första hand studerat lag. Det har lett oss vidare till förarbeten till lagrummen, 
doktrin samt de rättsfall som berör vårt ämne för att göra en grundläggande utredning. 
Då den berörda problematiken fortfarande är under utredning har vi även studerat 
pågående departementsutredningar. DI är en offentlig tillsynsmyndighet för 
integritetsfrågor, därmed har vi även använt oss av deras remissyttranden och uttalanden 
i samband med undersökningarna vi gjort. Då vårt arbete riktar sig mot tillgängligheten 
av uppgifter på Internet har Internet varit en naturlig källa för materialsökning. 
Kreditupplysningar via Internet är ett aktuellt och i liten grad omskrivet ämne, vi har 
därför använt oss av litteratur för att få en bättre bild av problematiken. 

1.4 Disposition 
I bakgrunden har vi redogjort för kreditupplysningssiterna på Internet som skyddas av 
YGL, vilket betyder att KuL:s och PuL:s regler får ge vika. Vi har även översiktligt 
förklarat vad ett lagstadgat kreditupplysningsföretag är och hur deras verksamhet 
fungerar. De uppgifter som publiceras är offentliga uppgifter och i bakgrunden förklaras 
på vilket sätt dessa kan vara tillgängliga för allmänheten och hur utlämnandet av 



2 

uppgifterna sker. I kapitel två redogör vi för begreppet integritet, vad det innebär samt 
dess ställning i lag. I kapitel tre undersöks YGL vad gäller bildande, 
tillämpningsområde och vilka ändringar som gjorts. Fokus har lagts på den s.k. 
databasregeln i 1:9 YGL, som är den grundlagsregel som skyddar webbsidorna. DI är en 
förvaltningsmyndighet som övervakar att behandlingen av personuppgifter inte skall 
medföra otillbörligt intrång i vår personliga integritet. Därmed har vi i samma kapitel 
översiktligt förklarat den verksamhet de bedriver. Vi refererar här även ett fall som 
hamnade i regeringsrätten som visar på YGL:s auktoritet och hur kreditupplysning via 
Internet skyddas. Då kreditupplysning via Internet är ett aktuellt ämne återfinns i fjärde 
kapitlet en framställning för utredningar och tidningsartiklar som är aktuella i skrivande 
stund. Dessa har gemensamt att, på olika sätt, vilja lösa problematiken med det 
bristande integritetsskyddet vid kreditupplysning via Internet. I diskussionen redogör vi 
för det som framkommit i uppsatsen samt ger våra egna åsikter och lösningsförslag. I 
slutsatsen avslutar vi uppsatsen och beskriver vad vi anser vara lämpliga lösningar på 
problematiken med kreditupplysning via Internet. 

1.5 Bakgrund  
1.5.1 Kreditupplysning via Internet 

Verksamheten med kreditupplysningar via Internet är ett högaktuellt och omdiskuterat 
ämne. Denna typ av verksamhet som tidigare endast drivits av de i KuL lagstadgade 
kreditupplysningsföretagen är numera öppen för företag som inte är 
kreditupplysningsföretag i laglig bemärkelse. Information om grannen, svärfars eller 
vännens inkomst, förmögenhet, betalningsanmärkningar etc., blir lättillgängliga för oss i 
samhället. Exempel på sådana verksamheter som tillhandahåller webbsidor är 
www.ratsit.se, www.persondata.nu, www.e-information.se. Även andra personuppgifter 
finns tillgängliga att hämta så som civilstånd, adress, personnummer m.m., dock tas en 
avgift ut för vissa typer av uppgifter. Webbsidorna köper dessa uppgifter från ett 
kreditupplysningsföretags databas, ett exempel på en sådan är Business Check AB. 
Kreditupplysningsföretaget har ett utgivningsbevis utfärdat av Radio- och TV-verket för 
att erhålla behörighet att utgiva uppgifterna till webbplatserna.1 För att webbplatsen i sin 
tur skall får behörighet att publicera dessa uppgifter krävs även här ett utgivningsbevis. 
Utgivningsbeviset innebär att ett grundlagsskydd erhålls för webbplatsen. 
Grundlagsskyddet innefattar bl.a. att webbplatsen får ett censurskydd, myndigheter får 
därmed inte gå in och censurera innehållet på sidan samt görs undantag från PuL:s 
regler, om hur personuppgifter behandlas. YGL görs gällande istället och skyddar denna 
typ av publicering.2  
 
Den specifika lagregel i YGL som skyddet erhålls via är 1:9, som även benämns 
databasregeln som riktar sig mot ”… en sammanhållen produkt som publiceras på t.ex. 
en webbsida eller webbplats.”. Vad som publiceras, i vilket syfte och vem som 
publicerar har ingen betydelse för att erhålla skyddet.3 En av yttrandefrihetens 
uppställda regler är att en protest mot ett eventuellt yttrandefrihetsbrott endast får ske 
efter publicering. Detta medför att informationen måste sparas i sex månader tills ett 
eventuellt brott blir preskriberat antingen digitalt eller i pappersform.4 Webbsidan måste 
likväl följa en rad andra uppställda kriterier, bl.a. måste webbsidan utse en ansvarig 
utgivare som har det straffrättsliga ansvaret över de uppgifter som presenteras på 
webbsidan. Informationen måste rikta sig till allmänheten, inte kunna ändras utom av 

                                                
1 http://www.ratsit.se/About2.aspx 
2 http://www.rtvv.se/se/Internet/utgivningsbevis/ 
3 Att publicera på Internet, Folder, Radio och TV-verket. December 2004, s. 11 
4 A. folder s. 17 

http://www.ratsit.se
http://www.persondata.nu
http://www.e-information.se
http://www.ratsit.se/About2.aspx
http://www.rtvv.se/se/Internet/utgivningsbevis
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den som tillhandahåller sidan samt ha en anknytning till Sverige. Radio- och Tv-verket 
tar en avgift för utfärdande som i dagsläget anges till 2000 kronor och är giltig i tio år.5 
 
Uppgifterna likställs med nyheter i en tidning, bestämmelserna i KuL behöver inte tas i 
beaktning i fråga om legitimt skäl för uttag samt en omfrågandekopia till den 
omfrågade. Den omfrågade kan heller inte i efterhand begära uppgifter om vem som 
gjort kontrollen eftersom att det i KuL finns lagstadgade undantag för bestämmelser om 
offentliggörande enligt YGL. Innebörden blir att KuL:s regler får ge vika för 
grundlagen och därmed frångås skyddet för  den personliga integriteten som KuL och 
även PuL har värnat om i många år. Informationen kan heller inte tas bort från 
databasen då uppgifterna ursprungligen kommer från offentliga myndigheters register. 
Informationen är offentlig (se 1.5.3) webbsidan vidarebefordrar den endast. 6  
1.5.1.1 Kreditupplysningsföretagen 
Webbsidorna som utger kreditupplysningar via Internet hämtar sina uppgifter från ett 
kreditupplysningsföretags register. Företagens uppgift är att lämna information till 
kreditgivare, om den kreditsökande som söker lån eller kredit. Syftet är att skydda 
kreditgivaren från kreditförlust, försenad betalning eller andra olägenheter. 
Informationen som lämnas kan röra både ekonomiska och personliga förhållanden. 
Exempel på uppgifter är inkomst, betalningsanmärkningar, civilstånd, m.m. samt 
omdömen och råd. Regleringen återfinns i KuL och i vissa fall gäller olika regler för 
privatpersoner, näringsidkare och juridiska personer. Personuppgifter regleras av PuL 
men det krävs inte samtycke för behandling av uppgifterna.7 I företagens dataregister 
finns uppgifter om alla personer över 15 år. Registreringen är automatisk och det finns 
ingen möjlighet att bli struken ur registren, dock finns en rätt att veta vilka uppgifter 
som finns lagrade om sig själv. Enskilda personer har även rätt att begära rättelse för 
uppgifter som är oriktiga eller missvisande. Kreditupplysningsföretagen tar sina 
uppgifter från statliga myndigheters register så som skattemyndigheten, 
kronofogdemyndigheten, Statens person- och adressregister m.fl.8 För att få tillgång till 
dessa register samt tillstånd att driva ett kreditupplysningsföretag behövs vanligen ett 
tillstånd från DI som erhålls efter ansökan. Företaget skall även uppfylla de kriterierna 
att verksamheten skall bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.  

1.5.2 Uppgifters offentlighet 
Uppgifterna som webbsidorna distribuerar är offentliga uppgifter som kommer från 
offentliga myndigheters register. Den rätt som gör det möjligt betecknas 
offentlighetsprincipen. Det gör att vi som medborgare i Sverige har en unik rätt att få ta 
del av myndigheters handlingar, närvara vid möten hos myndigheter, närvara vid 
rättegångar etc. Vi får därigenom en unik insyn i myndigheters handlande och kan på så 
sätt bli informerade samt kontrollera de aktiviteter som förekommer inom 
myndigheterna. Även en rättighet att få framföra sina åsikter samt att meddela 
information innefattas. Detta innebär således att både det allmänna samt massmedia har 
möjlighet att ingripa ifall myndigheten inte skulle handla korrekt. En inskränkning i 
offentlighetsprincipen är sekretess vilket innebär att vi inte har rätt att ta del av 
handlingar som är sekretessbelagda och ej närvara vid möten eller rättegångar som hålls 
inom stängda dörrar.9 
 

                                                
5 http://www.rtvv.se/se/Internet/utgivningsbevis/ 
6 http://www.ratsit.se/About2.aspx 
7 5 § st. 3 KuL 
8 Värt att veta om kreditupplysningar, Folder, Datainspektionen, 2004 s. 5 f. 
9 Gjerstad Magnus, Offentlighet och sekretess, s. 5 

http://www.rtvv.se/se/Internet/utgivningsbevis
http://www.ratsit.se/About2.aspx
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Offentlighetsprincipen stadgas i 2:1 TF: "Till främjandet av ett fritt meningsutbyte och 
en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna 
handlingar". En handling är ett dokument: ”…som innehåller information av något 
slag: en text, en bild, eller information lagrad på annat sätt, till exempel en dator.". 
Handlingen skall även vara förvarad hos myndigheten för att anses som allmän. Då en 
person söker eller vill ta del av handlingar behöver denne vanligtvis inte uppge sin 
identitet eller anledningen till varför handlingen begärs ut. Myndigheten får heller inte 
eftersöka vem som tagit del av en handling i efterhand. Även brev och allehanda 
dokument som passerar myndigheten är offentliga vilket betyder att vi också har rätt att 
få ta del av dem.  
 
En handlings offentlighet kan begränsas om det finns skyddsvärda intressen. 2:2 TF 
anger de omständigheter som kan innebära en begränsning. Det kan t.ex. vara för 
dokument som kan äventyra rikets säkerhet, påverka rikets finanspolitik, myndigheters 
verksamhet för inspektion och kontroll m.m.10 Vad gäller enskilda personers skydd för 
röjande av personuppgift genom utfärdande av allmänna handlingar finns en reglering i 
2:2 p. 6 TF. Det kan handla om en persons ekonomiska eller personliga förhållanden. 
SekrL träder i sin tur in och reglerar i vilken situation uppgifterna ska skyddas. 7:16 
SekrL anger att ifall uppgiften som röjs är i strid med PuL gäller sekretess. De rekvisit 
som skall uppfyllas för att sekretess skall vara aktuell är att det skall finnas risk för 
skada samt risk för att personen eller närstående kan lida men. Avvägning ska ske i 
varje enskilt fall.11 
 
I proposition 2001/02:70 diskuterades offentlighetsprincipens tillämpning mot bakgrund 
av den nya informationstekniken. Propositionen upprättades inför en ändring i TF:s 
andra kapitel. Den nya tekniken har inneburit att handlingar och upplysningar idag är 
mer lättillgängligt än tidigare. Det faktumet har således inneburit en förstärkning av 
offentlighetsprincipen där skyddet för den personliga integriteten och 
offentlighetsprincipen skall komma att stå emot varandra. Otillbörliga intrång i den 
personliga integritet som detta kan innebära diskuterades vad gäller användandet av IT 
och det yttrades att det måste finnas en rimlig balans däremellan.12 

1.5.2.1 Utlämnande av offentliga handlingar  
Den s.k. ”Likställighetsprincipen” är även av relevans vid diskussion av handlingars 
offentlighet och användningen av IT. Den innebär att en enskild ska ha samma tillgång 
till datalagrad information som en myndighet har tillgång till. En förvarad handling i en 
databas är: ”Varje sammanställning av uppgifter ur sådana upptagningar som kan 
göras med rutinbetonade åtgärder…”. Myndigheten ska direkt eller så snart det ges 
möjlighet ta fram information ur sin databas med de hjälpmedel som myndigheten själv 
använder sig av enligt 2:12 st. 1 samt 2:3 st. 2 TF. En begränsning som finns i 2:3 st. 3 
TF är att myndigheten inte får utge sådana uppgifter som myndigheten själva saknar 
befogenhet att ta fram t.ex. register, förteckningar eller anteckningar som kan hänföras 
till en enskild person. Syftet med bestämmelsen är att allmänheten inte skall kunna ta 
del av handlingar som hänför sig till en enskild person och stödja sig på 
offentlighetsprincipen.13 
 
I propositionen från 2001 diskuterades även i vilken utsträckning myndigheter skulle ha 
en skyldighet att lämna ut elektroniska dokument som finns förvarade hos myndigheten. 

                                                
10 Bohlin Alf, Offentlighet och sekretess, 6:e uppl., s. 173 
11 A.a. s.176 f. 
12 Prop. 2001:02:70, s. 9 f.  
13 Prop. 2001/02:70, s. 16 f. 
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Den pappersbaserade hanteringen frångås mer och mer och regleringarna måste följa 
med i utvecklingen. Vilket gör det mer effektivt för allmänheten att ta del av 
elektroniskt lagrade handlingar som har inneburit en mindre kostsam hantering. I och 
med detta kan jämförelse göras med EG direktivet EG/1049/2001, där förespråkades att 
allmänheten ska ha tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens 
handlingar. Det skall dock råda balans mellan skyddet för otillbörligt intrång i den 
personliga integritet och utlämnandet av elektroniska dokument. Samtidigt gjordes 
uttalanden om att utlämnandet av elektroniska handlingar skall begränsas gällande          
” … massuttag av personuppgifter ur stora databaser hos myndigheter.”. Avsikten kan 
vara att lagra uppgifterna och att sedan sprida dem vidare. Det s.k. ”utskriftsundantaget” 
i 2:3 st. 1 p. 2 TF skall hindra massuttag av personuppgifter genom att myndigheten inte 
behöver utgiva en upptagning för ADB i annan form än en utskrift.14 Här bör det 
förtydligas att det inte föreligger förbud mot att myndigheten lämnar ut elektroniska 
dokument. Tvärtom bör myndigheten lämna ut elektroniska dokument om sådana finns 
så länge det inte finns risk för integritetsintrång på grund av utlämnandet. Ett påpekande 
som gjordes redan vid införandet av 2:13 TF.15  
1.5.2.2 Syntes 
Regeringen konstaterar slutligen i propositionen att integritetsskyddet är bristfälligt på 
områden som faller utanför PuL och 7:16 SekrL då personuppgifter behandlas på 
automatiserad väg.16 Som exempel ges utgivande av inkomst och förmögenhet vid 
kreditupplysningar. Uppgifterna är även offentliga då de kommer från offentliga 
myndigheters register.  
 
I ”Yttrandefrihet & tryckfrihet - handbok för journalister” skriver Olsson att:                    
” … konflikten mellan ”persondataskydd” och offentlighetsprincipen inte bara bottnat i 
politikers/lagstiftares oförmåga att förstå och reagera adekvat på ny teknik.”. Han 
säger att denna problematik var synlig redan före datalagens17 tillkomst. I texten berörs 
även det faktum att numera kan myndigheter lägga ut fler och fler allmänna handlingar 
via webben och yttrar i samband med detta: ”Insyn i sådana handlingar underlättar 
insyn i myndigheternas verksamhet, bidrar till ökad rättsäkerhet och fördjupar 
medborgarnas kunskap om det egna samhället.”. Samtidigt skärps motsättningen 
mellan öppenhetskrav och regelverket för persondataskydd.”. Han konstaterar vidare att 
konflikten mellan skyddet för personuppgifter och offentligheten är olöst.18 

                                                
14 A. prop. s. 29 f. 
15 A. prop. s. 34 
16 A. prop. s. 31 
17 Datalagen är företrädaren till PuL. 
18 Olsson Anders R, Yttrandefrihet & tryckfrihet - Handbok för journalister, 2006, s. 124 ff. 
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2 Personlig integritet 

2.1 Definitioner 
Begreppet personlig integritet är omdiskuterat på grund av det inte finns en allmängiltig 
definition. Bonniers svenska ordbok ger som förklaring på begreppet: ”okränkbarhet”. 
En annan definition som gavs av brittiska The Calcutt Committe var: ”Individens rätt 
till skydd mot intrång i hans eller hans familjs personliga liv eller angelägenheter, med 
direkt fysiska medel eller genom publicering av information.”.19 Integritetskränkningar 
beskrivs av många personer som en upplevelse av förlorad kontroll dels över sin egen 
person, dels av vissa typer av uppgifter om sig själv.20   
 
För att bedöma vad personlig integritet är och vilka uppgifter som enligt lag skall ingå i 
offentliga register tar Collste sin utgångspunkt av definitionen i begreppet kränkning av 
den personliga integriteten. En kränkning av den personliga integritet innebär ett 
intrång i individers privata sfär eller uppgifter om dem, som det finns rimliga skäl att 
beteckna som integritetskänsliga, sprids ut. Uppgifterna i fråga kan gälla personers 
egenskaper, uppfattningar eller handlingar.21 I SOU 1972:47, hänförs till den 
socialliberale filosofen Mills begrepp privat sfär, vilket beskrivs som en gräns inom 
vilken den enskilde får bestämma över sig själv.22 
 
Strömholms23 definition är väl omskriven i lagstiftningsarbeten och utgår, i likhet med 
Collste, från att han anger vilka handlingar som kan anses kränka en persons integritet. 
Sedan är det möjligt att dela in dessa i tre huvudgrupper 1) intrång i en persons privata 
sfär, oavsett om det sker i fysisk eller annan mening; 2) insamlande av uppgifter om en 
persons privata förhållanden; 3) offentliggörande eller annan användning av uppgifter 
om en persons privata förhållanden.24 
 
Data- och Offentlighetskommitténs delbetänkande25 hade till uppgift att utreda om 
användning av personnummer kunde leda till intrång i en individs personliga integritet. 
Uppdelning av integritet som gjordes återfinns i Tvångsmedelskommitténs betänkande 
Tvångsmedel - Anonymitet - Integritet26 där skiljs mellan rumslig integritet (hemfriden, 
2:6 RF), materiell integritet (egendomsskydd, 2:18 RF), kroppslig integritet (skydd för 
liv och hälsa, 2:6 RF), personlig integritet i fysisk mening (skyddet för den personliga 
friheten och rörelsefriheten, 2:8 RF), samt personlig integritet i ideell mening (skyddet 
för privatlivet och för personligheten inklusive den privata ekonomin). Vilket är den 
som åsyftas i 1:2 RF.  
 
Denna uppdelning kan ses mot den som görs av medborgarrättsorganisationen 
Electronic Privacy Information Center som gör en uppdelning i fyra områden: 
• Informationsintegritet, hur information om individer används, hanteras och sprids. 
• Kroppsintegritet, hur individerna hanteras fysiskt genom exempelvis kroppsvistering. 
• Kommunikationsintegritet, integritetsaspekten vid användning av e-post, brev eller 

telefon. 

                                                
19 Se Ström Pär – Övervakad elektroniska fotspår och snokarsamhälle s. 204 
20 SOU 1997: 39 s. 790 
21 A. SOU. s. 796 
22 Se a. SOU. s. 797 
23 Svensk Juristtidning 1971 s. 695 
24 Dir 2004:5 
25 Ds Ju 1987:8 s. 15 
26 SOU 1984:54 s. 42 
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• Territoriell integritet, inom vissa områden som hemmet eller arbetsplatsen.27 
 
DI anser att vad som kan ses som en kränkning av den personliga integriteten bör 
bedömas från fall till fall och olika aspekter måste vägas in. Det är i vilket sammanhang 
som uppgifterna förekommer, syftet till varför de behandlas, behandlingens 
konsekvenser samt vilken spridning de har fått eller riskerar att få. En annan aspekt att 
ha i åtanke är att vad som upplevs som en kränkning för en person eller i ett 
sammanhang inte behöver vara det för en annan person eller i ett annat sammanhang. 
Ett exempel kan vara att en stor mängd uppgifter inte får samlas in om en person utan 
godtagbara skäl, då det för enskilda finns skydd mot att ingen lagrar fullständiga 
uppgifter om honom eller henne. Inte heller får någon med avsikt behandla en 
registrerads personuppgifter som är felaktiga.28 

2.2 Personlig integritet en rättighet?  
”Varje person har ett välgrundat anspråk att andra personer handlar på ett sådant sätt 
att hans eller hennes personliga integritet respekteras.”.29 Det finns många olika 
orsaker till att se personlig integritet som en rättighet. Respekt för personers integritet 
utgör en del av respekten för personer, en grundläggande plikt som inte behöver 
motiveras.30 Ström anser att det är endast den som gör intrång i integriteten som måste 
motivera det nödvändiga med en sådan åtgärd.31 Om integritetskänsliga uppgifter om en 
enskild sprids till obehöriga kan de utsätta personen för maktutnyttjande. Denna 
rättighet kan inte ses som absolut då den får ge vika när det finns andra överordnade 
moraliska värden som motiverar en kränkning av den personliga integriteten.32 
 
Den engelska filosofen Ross benämner denna rättighet som en prima facie-rättighet som 
innebär att det är en legitim och grundläggande rättighet men som i en konkret 
handlingssituation får ge vika för en annan rättighet som väger tyngre.33 

2.3 Avvägning  
Intrång i den personliga integriteten måste följas av legitima skäl, dessa kan inte 
bedömas ur ett subjektivt perspektiv då känslan att bli kränkt varierar från person till 
person. Lagstiftaren har till uppgift att bedöma vilka intrång i den personliga 
integriteten som är acceptabla genom en intresseavvägning. Det görs genom avvägning 
mellan den enskildes och allmänna intressen. Samhällsintressen som måste beaktas är 
främst yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och informationsfriheten samt kravet på 
effektivitet inom andra rättsområden som t.ex. kreditupplysningsområdet.34 
Lagstiftarens intresseavvägning sätter gränsen för den personliga integritetens formella 
extension. Kreditupplysningsutredningen har bestämt denna gräns för när intrång i den 
personliga integriteten ska anses som otillbörliga (se 2.4.3).35 

                                                
27 Se Ström s. 204 
28 www.datainspektionen.se, Frågor och svar 
29 SOU 1997:39 s. 799 
30 A. SOU s. 800 
31 Ström s. 205   
32 SOU 1997:39. s. 800 
33 Se a. SOU s. 801 
34 Dir. 2004:51 
35 Forsell Lisa, Personlig integritet och kreditupplysning, D-uppsats, Ekonomiska institutionen, 
Linköping, 2003 s. 24 

http://www.datainspektionen.se
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2.4 Den personliga integriteten i lag  
I svensk rätt finns det inte någon allmän bestämmelse om den personliga integriteten 
förutom i den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. Dock finns på särskilda rättsområden bestämmelser 
med dylikt innehåll. Det grundlagsfästa integritetsskyddet gäller för den enskildes 
integritet i förhållande till det allmänna och inte i förhållande till andra enskilda. 
Sådan reglering återfinns i annan lag t.ex. PuL. 
2.4.1 Regeringsformen 
Under svenska statskickets grunder anges i målsättningsstadgandet, 1:2 RF, att det 
allmänna ska värna den enskildes privatliv och familjeliv, så kallad personlig integritet i 
ideell mening. I andra kapitlet återfinns de grundläggande fri– och rättigheterna med 
rättsligt bindande regler till skydd för den enskildes integritet i förhållande till det 
allmänna.  
 
I Regeringsformens andra kapitel om de grundläggande fri- och rättigheterna infördes 
ett skydd för den personliga integriteten i datasammanhang.36 Det var endast uppgifter 
registrerade med ADB som skulle omfattas av bestämmelsen men det påpekades att 
skyddet för den personliga integriteten skulle kunna behöva utvecklas ytterligare i 
framtiden. Den grundläggande bestämmelsen om integritetsskyddet på IT-området i 2:3 
st. 2 RF reglerar personlig integritet i ideell mening. Enligt bestämmelsen skall varje 
medborgare i den utsträckning som närmare anges i lag skyddas mot att hans personliga 
integritet kränks genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av ADB. 
Skillnaden för den personliga integriteten i denna bemärkelse är att skyddet ges i annan 
lag. Dessa integritetsskyddande regler återfinns i huvudsak i PuL men även i KuL.  
 
I 2:12 RF stadgas att vissa av de grundläggande fri- och rättigheterna såsom 
yttrandefrihet och informationsfrihet kan begränsas genom lag. Begränsningarna får 
enligt 2:13 göras med hänsyn till privatlivets helgd. 
2.4.2 Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen 

När det gäller uppgifter som inhämtas för att spridas i sådana medier som omfattas av 
TF och YGL måste integritetsskyddet vägas mot andra intressen i samhället exempelvis 
yttrandefriheten.37 De olika medier som innefattas i TF är tryckta skrifter och deras 
tryckning, utgivning och spridning av skrifter och bild. I YGL finns motsvarande regler 
för radio, TV, film, videogram, ljudupptagningar m.m. För att det allmänna ska kunna 
ingripa i mediers innehåll kan stöd endast sökas i TF och YGL med ytterst få 
begräsningar i lag.38 Åtgärder på grund av innehållet kräver att framställningen 
innefattar ett missbruk av tryck- eller yttrandefriheten enligt TF eller YGL.39 Specifikt 
för den personliga integriteten utgör bl.a. förtal och förolämpning, tryckfrihets- 
respektive yttrandefrihetsbrott. 
 
En annan rättighet som måste beaktas är meddelarfriheten40 som medger en rätt att 
lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i de medier som de båda 
grundlagarna omfattar. Inskränkningar kan endast meddelas i lag och skyddet är 
motsvarande för den som skaffar sig uppgifter i det nämnda syftet men för ansvar och 

                                                
36 Genom prop. 1987/88:57 och Ds Ju 1987:8 
37 2:1 p. 1 RF 
38 Dir. 2004:51 
39 7 kap TF och 5 kap YGL 
40 1:1 st. 3 TF 
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ersättningsskyldighet i det senare fallet gäller vad som är i lag föreskrivet i frågan om 
det sätt på vilket en uppgift förskaffas.41 
 
Informationsfriheten som kan begränsas av annan lag återfinns i 2:1 p. 2 RF. Varje 
medborgare är genom denna rättighet gentemot det allmänna tillförsäkrad en rätt att 
hämta in och ta emot upplysningar och att i övrigt ta del av andras yttranden. Dess 
verkan återspeglas i skyddet för den som skaffar sig uppgifter i publiceringssyfte. 

2.4.3 Kreditupplysningslag (1973:1173) 
I arbetet med KuL ansågs kredittagaren ha en svagare ställning än kreditgivaren då 
denne inte står i avtalsförhållande med kreditupplysningsföretagen.42 Ett av de främsta 
syftena med stiftandet av KuL var att hindra att kreditupplysningar ledde till otillbörligt 
intrång i den personliga integriteten genom innehållet i upplysningen som förmedlas 
eller på annat sätt lagrades eller lämnades ut, med beaktande av en effektiv 
kreditupplysningsverksamhet.43 Graden av intrång beror på uppgifternas innehåll och 
hur dessa hanteras.44 Numera gäller detta även sådana uppgifter om de är oriktiga eller 
missvisande och lagras eller lämnas ut. En reglering som återfinns i 5 § som har 
utvidgats till att i kreditupplysningsverksamhet även gälla PuL:s grundläggande krav på 
behandling av personuppgifter men med begränsningar stagade i samma lag.45 Dock 
utan kravet på samtycke. Tanken med KuL var att mot integritetsskyddet skulle behovet 
av en effektiv kreditupplysningsverksamhet vägas.46 Lagen har varit under ett antal 
behandlingar på grund av den tekniska utvecklingen med ADB eftersom det har varit 
nödvändigt att väga den sortens huvudsakliga behandling av information inom 
verksamheten mot personlig integritet.47 
 
Skyddet för den personliga integriteten regleras i 9 § KuL, där ett krav har ställts upp på 
legitimt behov vid kreditupplysningar. Det innebär att upplysningar endast lämnas ut till 
den som ingått kreditavtal, är på väg att ingå kreditavtal eller i övrigt har anledning till 
att göra en ekonomisk riskbedömning. Även en hyresvärd som ska hyra bostad eller 
arbetsgivare som tänker anställa och ge ett ekonomiskt ansvar kan ha detta anspråk. 
Upplysningarna ska gälla fysiska personer som inte är näringsidkare, innan 1997 fanns 
inte denna begränsning utan gällde alla fysiska personer. En bestämmelse som är 
straffbelagd. 
 
I 11 § har ett annat krav till skydd för den personliga integriteten ställts upp, den 
omfrågade ska erhålla en kopia av de begärda uppgifterna och uppgift om vem som är 
beställaren. Det centrala med en sådan bestämmelse om att tillsändas omfrågandekopia, 
är att den enskilde ska kunna kontrollera att uppgifterna är korrekta, adekvata och 
relevanta.48 Informationsreglerna utgör en av grunderna i KuL. Fysiska personer i denna 
bestämmelses mening innebär båda såväl privatperson som näringsidkare. Undantaget 
från båda dessa bestämmelser gäller kreditupplysningar som lämnas genom 
offentliggörande på ett sådant sätt som avses i TF eller YGL. Även 5 § fick genom 
proposition 2000/01:50 detta undantag. 
 

                                                
41 Dir. 2004:51 
42 SOU 1972: 79 s. 70 
43 SOU 1993:110 s. 113 
44 SOU 1972:79 s. 74 
45 Prop. 2001/01:50 s. 1 
46 Prop. 1973:155 s. 1 
47 SOU 1993:110  s. 64 
48 Prop. 1973:115. s. 29 
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Om en verksamhet som lämnar ut kreditupplysningar men på grund av andra 
bestämmelser (YGL) inte faller under KuL:s regler så tillämpas inte ett antal paragrafer. 
Sådan är exempelvis rätten till registerbesked i 10 § eller rätt till ersättning för skada 
tillföljd av verksamheten genom otillbörligt intrång i personens integritet.  
2.4.4 Personuppgiftslag (1998:204) 

Skyddslagstiftningen som åsyftas i 2:3 st. 2 RF skyddar mot intrång i den personliga 
integriteten både från såväl den enskilde som det allmänna, med det avses PuL som 
bygger på ett EG-direktiv. Europaparlamentet och rådet antog den 24 oktober 1995 
direktivet 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). PuL:s 
syfte är att skydda individer från att deras personliga integritet kränks49 vid 
automatiserad behandling av personuppgifter och till skillnad från den tidigare 
datalagen som ersattes den 24 oktober 1998 även manuell behandling av 
personregister.50 Med denna behandling ämnas bl.a. inhämtande och utlämnande av 
uppgifter. Bestämmelserna tillämpas inte i den mån de skulle strida mot tryck- eller 
yttrandefriheten i TF och YGL. Offentlighetsprincipen med myndigheternas skyldighet 
att enligt 2 kap TF lämna ut personuppgifter inskränks inte heller av lagen. Lagen är 
subsidiär och får således stå tillbaka om det i annan lag eller i en förordning finns 
avvikande bestämmelser.51  
 
Behandling av personuppgifter kräver vanligtvis samtycke från den registrerade men 
inte om ändamålet med behandling har ett berättigat intresse som väger tyngre än 
skyddet för den personliga integriteten.52 Enligt 9 § i lagen ska uppgifterna behandlas på 
ett korrekt sätt och får inte behandlas för något ändamål som inte är förenligt med det 
för vilket uppgifterna samlades in. Enligt 7 § st. 2 undantas, från lagens krav på 
behandling av personuppgifter, de uppgifter som används uteslutande för journalistiskt 
ändamål eftersom yrkesutövningen har ansetts ha så stor betydelse att den ska kunna 
bedrivas utan inskränkningar.53 
 
ADB-området har de senaste årtionden varit ett viktigt ämne på lagstiftningsområdet då 
sättet att behandla uppgifter blivit mer brukat. Sättet att samla in, organisera och 
sammanställa uppgifter har i sin tur lett till att den personliga integriteten åter har blivit 
en viktig punkt på agendan. ADB-användningen har effektiviserat den kommersiella 
kreditupplysningsverksamheten, dock har frågan legat i om lagar som PuL och KuL har 
behövt begränsas vid sådan användning av information. 2:3 RF stadgar som tidigare 
nämnts ett skydd för den personliga integriteten vid ADB men den närmare 
omfattningen av skyddet regleras i annan lag bl.a. PuL och KuL. Det ska även ses mot, 
som ovan redogjorts för, offentlighetsprincipen. I propositionen 1986/87:116 till 
ändringen i datalagen (nuvarande PuL) framhöll föredragande statsrådet att 
integritetsfrågor har en sådan betydelse på ADB-området är för vår uppgift att skydda 
den personliga integriteten är av avgörande betydelse för utvecklingen på området.  

2.4.5 Europarätt 
Den personliga integriteten skyddas också av Europakonvention om skydd för de 
mänskliga rättigheterna, i artikel 8 stadgas att ”Var och en har rätt till skydd för sitt 
privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.”, vidare att ” …offentlig 

                                                
49 1 § PuL 
50 Bet. 1997/98:KU18 
51 7-8 §§ PuL 
52 10 § PuL 
53 Prop. 1997/98:44 s. 51 
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myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett 
demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den 
allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning 
eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och 
rättigheter.”.54 Denna konvention inkorporerades i svensk lag genom lag (1994:1219) 
om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. I 2:23 RF stadgas att ingen lag eller annan bestämmelse får 
stiftas vilken står i konflikt med konventionen som. Vilket innebär att domstolar och 
myndigheter har en skyldighet att vägra tillämpa en sådan lag.  
 
Skydd för personlig integritet finns även medtagen i Allmän förklaring om de 
mänskliga rättigheterna från 1948 i artikel 12: ”Ingen ska vara föremål för godtyckliga 
intrång i integritet (privacy), familj, hem eller korrespondens, inte heller för angrepp på 
hans heder eller rykte.”. Alla har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller 
angrepp.”  
 
1981 antogs Europarådets dataskyddskonvention, konventionen om skydd för enskilda 
vid automatisk databehandling av personuppgifter (EUR 18), som även tillträtts av 
Sverige. Konventionen värnar om ett fritt dataflöde mellan konventionsstaterna och ska 
upprätthållas med en för varje land inkorporerad gemensam lagstiftning.  

                                                
54 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, 1950 
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3 Yttrandefrihetsgrundlagen 

3.1 Bildandet av YGL 1991 
I prop. 1990/91:64 lades ett förslag på en ny grundlag fram. Grundlagen skulle bygga på 
samma grundsatser som TF. Lagstiftaren ville utvidga skyddet som nu gällde för 
skriftliga massmedier till att även gälla skydd för det talade ordet och för andra medier 
än tidningar och böcker. Grundlagsskyddet skulle även avse radio, TV, filmer etc. 
Censurförbud, etableringsfrihet, ensamansvar55 och källskydd skulle även gälla dessa 
medier.56 Avsikten var att utvidga möjligheten för oss samhällsmedlemmar att ta del av 
ett stort informationsutbud och ge oss möjlighet att själva ta ställning till det. Detta var 
grunden till vårt demokratiska statsskick och skulle främja utvecklingen i samhället. Det 
uttrycktes även att möjligheterna att till allmänheten uttrycka åsikter och tankar genom 
nya medier skulle komma att utvecklas som det tryckta ordet har gjort genom historien. 
Ett skydd mot försök att förhindra att ett sådant medium kommer till bruk skulle också 
innefattas. Faktumet att få komma till tals för vanliga samhällsmedlemmar skulle 
främjas och inte bara gälla de med speciella möjligheter.57 
 
Källskyddet innebar att tillämpningsområdet för grundlagen skulle begränsas till att 
gälla endast de medier där mottagaren inte kunde ändra innehållet. I propositionen 
hänvisar lagstiftaren främst till text-tv samt telefax men uttalade även att                        
” … grundlagens skydd skulle också komma att omfatta andra överföringar till 
allmänheten, förutsatt att de inte lämnar någon möjlighet för mottagaren att ändra 
innehållet från den källa där informationen hämtas.”. Verksamheten skulle enligt 
propositionen drivas av utgivare, redaktioner m.fl. Här uttrycktes att det skulle kunna 
leda till ökade möjligheter för traditionella massmedieföretag att distribuera 
dagstidningar på andra sätt än de sedvanliga och att de även skulle komma att 
tillhandahålla ett grundlagsskydd för den verksamheten.58 Detta skulle komma att bli 
grunden till den s.k. databasregeln i 1:9 YGL som 1991 löd: 
 

”Denna grundlags föreskrifter om radioprogram tillämpas också när en 
redaktion för en tryck periodisk skrift eller för radioprogram, ett företag för 
framställning av filmer eller ljudupptagningar eller en nyhetsbyrå med 
hjälp av elektromagnetiska vågor på begäran tillhandahåller allmänheten 
upplysningar direkt eller ur ett register med upptagningar för automatisk 
databehandling. Det gäller dock inte om den mottagande kan ändra 
innehållet i registret.”59 

 
Lagrådet yttrade att i och med den tekniska utvecklingen fanns svårigheter att bilda en 
generell lagregel som skulle gälla med tiden men att man skulle överlämna till 
kommande rättstillämpningen att utveckla bestämmelsen.60 Att observera är att i och 
med bildandet av YGL nämns uttrycken redaktion samt massmedia i stor utsträckning i 

                                                
55 Ensamansvaret innebär att en person skall vara straffrättsligt ansvarig för innehållet i det förmedlade 
budskapet enligt prop. 1990/91:64 s. 94 
56 A. prop. s. 1 
57 A. prop. s. 28 ff. 
58 A. prop. s. 65 f. 
59 Lag (1991:1559) med föreskrifter. 
60 Prop. 1990/91:64, s. 207 f. 
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hela propositionen.61 Det finns dock ingen definition av uttrycken eller innebörden av 
dessa. 

3.2 Ändringen 1999 
1999 genomfördes en ändring av YGL. Ändringen gällde främst barnpornografibrott 
och yttrandefrihet men även dataskyddsregeln i 1:9 YGL genomgick en mindre 
förändring. Diskussion fördes om den tekniska utvecklingen sedan införandet av lagen 
för sex år sedan och att tillämpningarna blivit föråldrade. Det framhölls dock att det var 
svårt att framställa en generell lag som skulle gälla på nya medier utan att utvecklingen 
på området måste ske jämsides med den tekniska evolutionen. Frågan ifall de nya 
medierna behövde ett grundlagsskydd och att det skyddet i så fall skall följa riktlinjerna 
i TF och YGL - sprida information till allmänheten, behandlades. Det uttrycktes att 
kommunikationen på Internet är svårkontrollerad och genom införande av nya regler 
skulle Internet kunna kontrolleras på samma sätt som traditionella medier.62  
 
Mediekommittén gav ett förslag till ett utvidgat grundlagsskydd där andra än de 
traditionella massmedieföretagen skulle erhålla ett sådant skydd som i databasregeln. 
Skyddet skulle erhållas genom att söka ett utgivningsbevis samt följa andra uppställda 
kriterium. Förslaget vann inte bifall då regeringen inte tyckte att ”… tiden var 
mogen…” för en utvidgning utan det behövdes en mer genomgående analys. 63 Trots 
förslag på större ändringar ändrades formuleringen i 1:9 YGL i mindre bemärkelse. Den 
nya lydelsen blev: 
 

”Denna grundlags föreskrifter om radioprogram tillämpas också när en 
redaktion för en tryckt skrift eller för ett radioprogram, ett företag för 
yrkesmässig framställning av tekniska upptagningar eller en nyhetsbyrå 
med hjälp av elektromagnetiska vågor på särskild begäran tillhandahåller 
allmänheten upplysningar direkt ur ett register med upptagningar för 
automatisk databehandling. Det gäller dock endast om den mottagande inte 
kan ändra innehållet i upptagningen.”64 

 
Lydelsen yrkesmässig lades till i lagregeln.65 I propositionen nämndes ofta uttrycket 
traditionella massmedieföretag. Detta torde vara för att klargöra vad som avsågs med 
ett traditionellt massmedieföretag i lagens mening och skilja ett sådant från ett företag 
som endast bedrev databasverksamhet. Det kan tyckas att lydelsen inte gav någon direkt 
vägledning. SOU:n till lagen hänvisade dock till en äldre SOU, 1975:49, s. 63 ff., där en 
förklaring av begreppet ”massmedium” fanns, som kan ge ledning i frågan. Där 
framhölls emellertid att det inte fanns någon fastställd definition: ”… ett massmedium i 
sin mest vidsträckta bemärkelse torde kunna beskrivas som ett medel genom vilket ett 
större antal människor samtidigt eller ungefär samtidigt kan nås av information.”. 

3.3 Ändringen 2003 
Före 2003 hade ett traditionellt massmediaföretag som bedrev sådan databasverksamhet 
som databasregeln föreskrev, automatiskt grundlagsskydd genom 1:9 YGL. Lagstiftaren 
ville, i en ändring 2003, utvidga möjligheter till grundlagsskydd för andra än just de 
som föll under kategorin traditionella massmediaföretag. De verksamheterna kunde 
därmed få ett s.k. frivilligt grundlagsskydd genom att följa bestämmelserna i 
                                                
61 A. prop. 1990/91:64 
62 Prop. 1997/98:43, s. 105 f. 
63 A. prop. s. 113 f. 
64 SFS 1998:1439 
65 Prop. 1997/98:43, s. 155 
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databasregeln, ha en webbsida, utse ansvarig utgivare, rikta sig till allmänheten och ha 
ett innehåll som inte kunde ändras. Dessa var även tvungna att söka ett utgivningsbevis 
för verksamheten hos Radio- och TV-verket.66 Det skulle innebära att de som uttalade 
sig via Internet omfattades av grundlagsbestämmelserna.67 Regeringen uttryckte bl.a. 
att: ”Grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är 
knuten till vissa medier och bör därför anpassas till den tekniska och mediala 
utvecklingen.”. 68 Det poängterades även att vi lever i en föränderlig värld och att 
grundlagen skulle vara utformad så att fortlöpande ändringar ej behövde göras i 
samband med att nya tekniker introducerades som ökar våra möjligheter till att nå 
många med ett budskap. Internet var ett sådant avgörande steg i utvecklingen. Detta 
innebar alltså ingen ändring för de traditionella massmedieföretagen, de behöll givetvis 
sitt automatiska grundlagsskydd som tidigare var fastslaget.69 Förslaget gavs redan inför 
ändringen 1999 men då ansåg regeringen att tiden inte var mogen för en utvidgning av 
grundlagsskyddet på detta sätt.70 Regeln är än idag aktuell. 

3.4 Databasregelns auktoritet  
Datainspektionen (DI) är en central förvaltningsmyndighet som har i uppdrag av 
Regeringen att utöva tillsyn över lagar och förordningar till fördel för vår personliga 
integritet och se till att inte otillbörlig kränkning av den sker. Detta innefattar översyn 
över främst PuL samt KuL.71 DI:s uppdrag i KuL är att utöva tillsyn av att lagen 
efterlevs.72 Befogenhet att utfärda kreditupplysningstillstånd tillkommer även DI73 samt 
en rätt att genomföra inspektioner av dessa företag.74 DI ska skapa bra förutsättningar 
för att god sed följs inom kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. Den kanske 
viktigaste uppgiften är att hjälpa den enskilde som blivit utsatt för en 
integritetskränkning, handha klagomål och utge remissvar.75 Tillsynen utförs bl.a. via 
inspektioner, anmälda eller oanmälda av den enskilde, företag eller av massmedia, men 
DI har även befogenhet att själv besluta om en inspektion är behövlig.76 Fokus läggs på 
känsliga områden, nya företeelser samt på områden där det finns risk för missbruk. 
Göran Gräslund är generaldirektör och har det huvudsakliga ansvaret för 
verksamheten. 
3.4.1 RÅ 2003 ref. 30 
Följande referat av rättsfallet RÅ 2003 ref. 30 visar på den auktoritära ställning 
databasregeln i 1:9 YGL har. Detta innebär, som redogjort, att KuL:s regler om 
omfrågandekopia samt behov av legitimt skäl får ge vika för YGL:s databasregel.  
 
2000 genomförde DI en granskning av företaget Svensk Upplysningstjänst AB. DI fann 
att bolaget via en webbtjänst, Arkivet, tillhandahöll kreditupplysningar om fysiska och 
juridiska personer till sina abonnemangskunder. Abonnenterna sökte på namn eller 
personnummer och fick då uppgifter om eventuella betalningsanmärkningar som 
registrerats under olika tidsintervall. I samband med tjänsten tillhandahölls den 
kontrollerade ingen omfrågandekopia och inget legitimt behov behövdes för sökning, 9 

                                                
66 SOU 2001:28, s. 223 
67 Prop. 2001/02:74, s. 1 
68 A. prop. s. 35 
69 SOU 2001:28, s. 215 f. 
70 Prop. 1997/98:43, s. 113 
71 http://www.datainspektionen.se/om_datainspektionen/datainspektionens_uppdrag.shtml 
72 15 § KuL 
73 3 § st. 1 KuL 
74 16 § st. 1 KuL 
75 http://www.datainspektionen.se/om_datainspektionen/datainspektionens_uppdrag.shtml 
76 http://www.datainspektionen.se/om_datainspektionen/arbetar_datainspektionen.shtml 

http://www.datainspektionen.se/om_datainspektionen/datainspektionens_uppdrag.shtml
http://www.datainspektionen.se/om_datainspektionen/datainspektionens_uppdrag.shtml
http://www.datainspektionen.se/om_datainspektionen/arbetar_datainspektionen.shtml
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samt 11 §§ KuL togs alltså inte i beaktning. Verksamheten omfattade även tryckta 
skrifter, Kreditrapporten samt Kreditarkivet som båda utkom ett par gånger per år och 
innehöll uppgifter om betalningsanmärkningar som registrerats. DI menade inte att 
invända mot tidsskriftsverksamheten som skyddades av TF, men att uppgifterna i 
webbtjänsten Arkivet användes som underlag för de båda tidskrifterna. DI befarade att 
uppgifterna skulle kunna komma att användas av någon som inte hade ett sådan legitimt 
behov av sådana uppgifter. DI gjorde den bedömningen att bolagets verksamhet inte 
bedrev sådant ”… traditionellt journalistiskt arbete och kan inte anses ha en sådan 
redaktion för tryckt skrift som avses i databasregeln.”. Att det fanns en ansvarig 
utgivare var utan betydelse och YGL:s databasregel var därmed inte tillämplig på 
verksamheten. Ifall verksamheten skulle fortgå måste företaget iaktta bestämmelserna i 
KuL i fråga om omfrågandekopia samt legitimt behov av förfrågan.77 
 
Svensk Upplysningstjänst AB överklagade beslutet till länsrätten. De anförde att 
bolaget utgivit tidskrifterna Kreditrapporten och Kreditarkivet som båda hade en 
redaktion samt en ansvarigutgivare. De uppgifter som användes i bearbetningen av 
tidskrifterna lagrades i en databas hos bolaget. Det var möjligt att direkt hämta uppgifter 
på webbsidan Arkivet och den innehöll samma uppgifter som tidskrifterna tidigare 
publicerat och skulle ersätta tidskrifterna. ”Det är de uppgifter som inkommer till 
Kreditrapporten som utgör underlag för Arkivet och inte tvärtom.”. De anförde vidare 
att de var att anse som ett traditionellt massmediaföretag och omfattades av 
databasregeln i 1:9 YGL. Länsrätten kunde i en samlad bedömning inte komma fram till 
annat än att databasregeln i YGL var tillämplig på verksamheten med tanke på att 
bearbetningen utfördes av anställda, det fanns en ansvarig utgivare, mottagaren inte 
kunde ändra innehållet och att tjänsten fanns tillgänglig för allmänheten. Länsrättens 
avgörande innebar därmed att integritetsskyddet som KuL förespråkade fick ge vika för 
databasregeln i 1:9 YGL och DI:s beslut upphävdes. 
 
DI överklagade till kammarrätten och även här fann domstolen att efter en tolkning av 
databasregeln omfattades verksamheten av skyddet med tanke på att en ansvarig 
utgivare fanns och p.g.a. källskyddet som förespråkas i förarbeten. Den dåvarande 
lydelsen i 1:9 YGL gällde således traditionella massmediaföretag och både länsrätten 
och kammarrätten kom fram till samma utslag. DI fick avslag för sin begäran just för att 
domstolarna ansåg att databasregeln var tillämplig på den ifrågavarande verksamheten. 
Följden blev att KuL:s regler fick ge vika för grundlag. Trots DI:s påtryckningar i 
högsta instans om att integritetsskyddet borde tas i beaktning kunde inte heller 
regeringsrätten finna något hinder för tillämpning av databasregeln, information som 
distribuerades i det nya mediet var även grundlagsskyddad på samma sätt som den 
tryckta skriften.78  
 
Under målets gång uppmärksammade DI Regeringen flera gånger på problematiken och 
att ett bortseende från den enskildes personliga integritet kunde få allvarliga 
konsekvenser. DI tryckte bl.a. på att det frivilliga grundlagsskyddet som följde av 1:9 
YGL (se 3.3) och att denna regels inrättande 2003 var av relevans i sammanhanget. 
Men trots ansträngningarna blev det avslag i samtliga instanser.79 

3.4.2 Syntes 
I fallet ansåg domstolarna att verksamheten omfattades av databasregeln då företaget 
var att anses som ett sådant traditionellt massmediaföretag som förespråkades i regeln 
                                                
77 Datainspektionen, dnr: 2038-2000 
78 RÅ 2003 ref. 30 
79 Datainspektionen, Dnr. 2145-2001 och 1094-2003 
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vid tiden. Reglerna i KuL i fråga om omfrågandekopia samt legitimt skäl behövde inte 
följas. Intressant att spekulera kring är hur utfallet skulle ha blivit om företaget inte 
sysslade med tidsskriftsverksamheten i form av Kreditrapporten och Arkivet. Mycket 
tyder på att företaget då inte skulle anses vara ett massmediaföretag vilket i sin tur 
skulle ha medfört att de inte skulle ha fallit under databasregeln i 1:9 YGL så som 
lydelsen var konstruerad 1991 samt 1999. Resultatet skulle då mest sannolikt bli avslag 
i alla instanserna och reglerna i KuL skulle måsta efterföljas. Då det frivilliga 
grundlagsskyddet inte var inrättad vid tiden för fallet tillämpades givetvis inte regeln. 
Om så varit fallet skulle det ha betytt att verksamheten hade erhållit grundlagsskydd om 
de ansökt om utgivningsbevis och följt de andra uppställda kriterierna som det frivilliga 
grundlagsskyddet i 1:9 YGL slår fast. Det mesta tyder på att utfallet skulle ha blivit 
detsamma även om rättsfallet varit aktuellt efter ändringen 2003 om företaget vidtagit 
de åtgärder för att erhålla ett utgivningsbevis. (Se DI dnr. 1677-2005). 
 
Vad har detta rättsfallet med vår utredning att göra? Det kan enklast sammanfattas med 
ett uttalande av Generaldirektör för DI, Göran Gräslund:  
 

”Redan 2001 skrev vi till  regeringen och varnade för att en utökning av det 
grundlagsskyddade området skulle minska skyddet för den personliga 
integriteten. Vi drev ett fall av kreditupplysning på nätet ända upp i 
Regeringsrätten, men vi fick avslag i alla instanser: Där grundlagen gäller 
ska vi hålla fingrarna borta!” och ”Lillebror ser dig! Var det detta 
yttrandefriheten skulle användas till?”80  

                                                
80 Tidskriften ”Direkt” nr. 2, 2006, Utfärdad av Datainspektionen. 
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4 Aktuella lösningar på problematiken. 

Det går av allt att döma att ifrågasätta om integritetsskyddet vidmakthålls i samband 
med kreditupplysningar via Internet. Nästan dagligen finns att läsa i tidningar och se 
reportage på TV om ämnet, hur parter förhåller sig för eller emot och hur makthavarna 
ställer sig till problematiken. I arbetet hittills har vi koncentrerat oss på hur 
förändringar av äldre reglering har gjort lagstiftningen till vad den är idag vilket gör 
att integritetsskyddet kan ifrågasättas. I följande kapitel kommer vi att presentera mer 
aktuellt material som i skrivandets stund är uppmärksammat, vilka alla har gemensamt 
att de vill finna en lösning på problematiken. Departementspromemorian Självsanering 
och Internet föreslår att det införs en, i likhet med pressens, självsanerande verksamhet 
för de nya Internetkommunikationerna vilken kommer att förklaras. På 
lagstiftningsområdet har det utkommit ett par utredningar som behandlar området, t.ex. 
Integritetsskyddskommittén som den 29 mars i år presenterade  en undersökning i 
ämnet om skyddet för den personliga integriteten i svensk lag. Undersökningen 
behandlade integritetsskyddsaspekten i stort men problematiken med kreditupplysning 
via Internet behandlades särskilt. En kritiserad och rosad utredning är den, ännu inte 
offentliggjorda, Kreditupplysningsutredning som är tänkt leda till ett lagförslag 2008 
vilket nedan kort kommer att presenteras. Om en ny/ändrad lagstiftning blir aktuell 
måste lagstiftaren ta hänsyn till många aspekter. Vi har därför kort refererat vilka 
intressen en eventuell lagstiftning på integritetsområdet måste beakta. I skrivandets 
stund har media uppmärksammat den statliga myndighet som vägrar att utge uppgifter 
till webbsidorna och på så sätt hoppas kunna stoppa verksamheten. Nedan 
sammanfattar vi artiklarnas innehåll och parternas åsikter i frågan. 

4.1 Förslag på självsanering för Internetkommunikationer 
4.1.1 Pressetik 
Webbsidan www.ratsit.se skriver i sin FAQ att de förmedlar upplysningar hämtade från 
en kreditupplysningsföretags databas och att informationen de lämnar ut ska                    
”… likställas med t.ex. nyheter i en tidning.”. Frågan är då om de liksom tidningar bör 
följa den gällande pressetiken. Pressetik definieras som vad som är lämpligt att 
publiceras med hänsyn till individens välbefinnande. Vad som får publiceras regleras av 
allmänna överenskommelser (och i viss mån lagar). Etiska regler för press, tv och radio 
har utformats med beaktande av de restriktioner som finns i TF och YGL. Sådana etiska 
regler är exempelvis att ge korrekta nyheter, att bemöta kritik mot etiken och 
sakuppgifter samt att respektera den personliga integriteten.81 En vägning mot 
privatlivets helgd ska göras mot ett uppenbart allmänintresse för offentlig belysning.82 
 
Verksamheten med tidningarnas självsanering handhas av Allmänhetens 
Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd. Tidningarnas självsanering omfattar 
publicering i periodisk tidskrift och nu även Internetpublicering som omfattas av 1:7 st. 
2 TF och databasregeln i 1:9 YGL (d.v.s. databaser vars innehåll kan ändras endast av 
den som driver verksamheten). Deltagandet ska vara frivilligt och verksamheten ska 
grundas på ovan nämnda etiska regler. Organen ska se till att de etiska reglerna 
efterföljs och skydda enskilda mot oberättigat lidande. Granskningen görs efter 
publicering, oftast efter en anmälan. Klandras en publicering måste tidningen betala en 

                                                
81 http://sv.wikipedia.org 
82 Olsson R Anders, Yttrandefrihet & tryckfrihet, 5:e uppl., 2006 s. 192 
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http://sv.wikipedia.org
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expeditionsavgift och publicera hela PON:s uttalande på en i tidningen väl synlig 
plats.83 
4.1.2 Självsanering och Internet 

Genom departementspromemorian Självsanering och Internet84 utfördes en utredning 
om de nya öppna kommunikationsformerna på Internet är i behov av en självsanerande 
verksamhet liknade pressens. En bedömning gjordes också om en sådan verksamhets 
möjlighet till att kunna verka och utvecklas.85 I och med grundlagändringen 2003 i YGL 
omfattas även sådana Internetkommunikationer vars aktörer erhåller utgivningsbevis 
enligt databasregeln, 1:9 YGL. 
 
Utvidgningen av databasregeln har medfört att andra än massmedieföretag och 
journalister kan publicera material på Internet utan att ta hänsyn till KuL och PuL. Ett 
flertal Internetsiter innehas även av aktörer som saknar traditionell publicistisk 
bakgrund. Aktörerna låter andra utge material genom skapande av en egen hemsida hos 
ett webbhotell.86 Detta har medfört att en ny aspekt på risken för kränkningar av den 
personliga integriteten har lyfts fram. Uppgifter på Internet är inte skyddade och de 
handskas inte med på samma sätt som i en tryckt skrift. Informationen kan ibland 
ändras eller spridas av andra än den/de som står för publikationen och nå en mycket 
större publik som inte alltid har användning för materialet i ett berättigat syfte.  
 
En av slutsatserna som dras i utredningen är att det ofta förekommer 
integritetskränkningar på Internet med följder som kan bli omfattande. Förslaget som 
läggs fram är självsanering istället för en skärpning av lagstiftningen. Fördelen med 
förslaget är att självsanering lättare kan anpassas till ändrade förhållanden. Samhällets 
förtroende för Internet och dess aktörer skulle öka och oron för innehållet och den 
snabba utvecklingen på nätet minska.87 Även Internetleverantörerna har visat sig 
positiva till en sådan verksamhet fast deras egen självsanering, genom regler för villkor 
och användning såsom att kränkande uppgifter inte får förekomma, finns. Det finns 
även många organisationer som jobbar aktivt för att värna om den personliga 
integriteten på Internet sådan är branschorganisationen IT-företagen, DI och 
Internetombudsmannen. TASS inom The Swedish Research Institut for Information 
Technology driver olika projekt i sådan regi. 
 
Utifrån övervägandet anser utredaren att Internetbranschernas aktörer tillsammans bör 
besluta om etikregler som ska gälla för publicering på Internet och inrätta en 
självsaneringsverksamhet för dessa nya kommunikationsformer. Verksamheten ska 
utformas med pressens självsaneringsverksamhet gällande Internet som bas. De 
gemensamt överenskomna etikreglerna bör behandla frågor om vilket material som ska 
vara tillåtet att publicera, vilket ansvar de olika aktörerna ska ha o.s.v.88  
 
I SOU 2007:22 – Skyddet för den personliga integriteten - citeras ett uttalande från PO:s 
reflektioner, som publicerades i dennes årsberättelse för året 2005, där han främst 
kommenterade pressens ansvar gentemot den mediala uppmärksamheten mot kända 
personer. Uttalandet berör dock även andra typer av medial publicering av uppgifter om 
en person. Han kommenterade att de möjligheter som följer med den tekniska 

                                                
83 Ds. 2003:25 s. 6  
84 A. Ds s. 1 
85 A. Ds s. 5 
86 A. Ds s. 10 
87 A. Ds s. 10 
88 A. Ds s. 152 
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utvecklingen inom media kan leda till att media ses som ännu en ”storebror” som 
bevakar den enskilde personen utan att denne egentligen vill det och uttryckte: 
”Storebrorsfasoner är förkastliga vem än storebror är”. PO anser att problemet inte är 
vad som publiceras utan sättet det publiceras på som utgör det stora hotet mot skyddet 
för vår personliga integritet. Risken skulle kunna bli att vårt förtroende för media 
försvagas. Problemet har skapats av den moderna medietekniken och de måste själva ta 
hotet i beaktning. Han avslutade sitt uttalande: ”Det skulle vara förödande för hela 
branschens trovärdighet om ägare, ansvariga utgivare och medarbetare samfällt 
suckade: Låt lagstiftarna och domstolarna ta ansvar för privatlivets helgd så att vi 
slipper. Ansvar är såå jobbigt.”. 89  

4.2 Förändring av integritetsskyddet i lag? 
4.2.1 Integritetsutredningen 
Den 29 mars 2007 utkom Integritetskommittén med ett delbetänkande, SOU 2007:22, 
Skyddet för den personliga integriteten. 90 Utredningen skulle ha slutredovisats den 30 
mars 2007 men kommittén fick dispens till den 20 december 2007.91  
 
I direktivet92 till SOU:n beskrivs kommitténs uppdrag, vilket var att kartlägga hur 
regleringen för integritetsfrågor i den nuvarande lagstiftningen ser ut. En bedömning 
skulle göras utifrån integritetsskyddsperspektivet.93 Undersökningen skulle översiktligt 
ange hur integriteten skyddas genom våra svenska lagar. Eftersom att lagarnas syfte är 
att förhindra kränkningar skulle analysen göras utifrån risken av ett sådant hot. 
Utredarna hade att överväga ifall skyddet är tillräckligt eller inte, vilket i så fall kunde 
medföra tillägg eller ändringar i den befintliga lagstiftningen.94 Enligt direktivet skulle 
en bedömning även göras ifall det behövs generellt tillämpliga regler till skydd för den 
personliga integriteten och om en ändring borde ske i 2:3 st. 2 RF. Eventuella 
lagändringar eller överväganden för en generell integritetslagstiftning gjordes inte i det 
delbetänkandet utan kommer att undersökas i ett senare slutbetänkande.95 
 
I kapitel 7 i utredningen berörs särskilt problematiken med kreditupplysning via 
Internet. Publicering via detta medium skyddas av grundlag. Här hänvisas i frågan till 
grundlagsändringen 2003 då det frivilliga grundlagsskyddet inrättades. Konsekvensen 
av regelns inrättande var att skyddet för den personliga integriteten fick ge vika för 
grundlagen. Här hänvisas även till en översyn som Justitiedepartementet skulle göra av 
kreditupplysningslagen 2003, där det skulle utredas ifall skyddet för den personliga 
integriteten behövde stärkas. Riskerna utifrån en integritetssynpunkt skulle iakttas samt 
hur en minskning av hotet mot den personliga integriteten kunde genomföras. Det 
arbetet är dock ännu ej slutfört.96  
 
Kommittén bedömde i utredningen läget otillfredsställande vad gäller skyddet för den 
personliga integriteten vid kreditupplysning via nya medium som Internet. De 
diskuterade att integritetsskyddande regler inte kan upprätthållas via denna 
kommunikationsform och uttryckte: ”Det är inte tillfredsställande att skyddet för den 
enskildes integritet, som annars följer av framför allt kreditupplysningslagen, inte kan 
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upprätthållas vid kreditupplysning via Internet eller andra elektroniska 
kommunikationstjänster.”.97 
 
De grundlagsskyddade medierna där skyddet för den personliga integriteten sätts ur spel 
ifrågasätts i utredningen. Kommittén yttrade sig i frågan trots att det inte ingick i dess 
uppdrag och ansåg att de inte kunde göra en fullgod utredning om de inte fick ta hänsyn 
till detta. Kommittén bedömde att det frivilliga grundlagsskyddet som återfinns i 1:9 
YGL innebär en försvagning av integritetsskyddet. Vidare yttrades även att i 
lagstiftningsarbetet vad gäller regeln gjordes aldrig någon ordentlig avvägning mellan 
utökad yttrandefrihet å ena sidan och skyddet för den personliga integriteten å andra 
sidan.98 
 
Kommittén kunde slutligen konstatera att det råder en stor brist vad gäller 
integritetsskyddet i lagstiftningen. Anledningen till det ansåg kommittén vara att 
integritetsaspekten inte togs i beaktning vid lagstiftningsarbetet. Det utökade 
grundlagsskyddet som infördes 2003 innebar en obalans mellan integritetsskyddet och 
yttrandefriheten, integritetsskyddet försvagades. Kommittén uttryckte: ”Svaret på den i 
kommitténs direktiv ställda frågan om skyddet för den personliga integriteten kan anses 
tillfredsställande reglerat måste alltså bli ett otvetydigt nej.”. 99  Med denna utredning 
hoppas nu kommittén på att integritetsaspekten blir mer synlig i svensk lag och att en 
djupare analys av konsekvenser utförs i framtiden.100 Slutbetänkandet beräknas 
utkomma i december 2007 där kommittén skall arbeta med frågan om det finns något 
behov av ny lagstiftning för integritetsskyddet i svensk lag.101 

4.2.2 Kreditupplysningsutredning 
En omdiskuterad, kritiserad och rosad undersökning är den Kreditupplysningsutredning 
där Regeringen vill försöka stoppa kreditupplysningar via Internet och täppa till den 
lucka i lagen som uppkom genom ändringen i YGL 2003. Justitiedepartementet 
förbereder i skrivande stund en departementspromemoria som kan leda till att en 
lagändring träder i kraft våren 2008.102 Utredningen undersöker möjligheter att ta bort 
undantagsreglerna i KuL för YGL som medför en laglig publicering av 
kreditupplysningar via Internetsiter.103 ”Här på departementet får vi så gott som 
dagligen brev och samtal från privatpersoner som ser den här hanteringen som ytterst 
kränkande…”, säger Henrik Holmberg, ämnessakkunnig på Justitiedepartementet till 
Sydsvenskan. Åsikterna går isär och Anders Johansson VD för Ratsit anser att 
kreditupplysningar via Internet inte är något märkligt i och med att uppgifterna är 
offentliga och kreditupplysningsföretag har funnits i många år.104 ”Vi kommer att ställa 
oss positiva till det om man går tillbaka till det gamla systemet. Kreditupplysningslagen 
har fungerat mycket bra…”, uttalar sig DI, vars röst kommer att väga tungt vid beslut. 
Ett förslag på lagändring som skulle kunna stoppa anonym kreditupplysning via Internet 
fanns redan 2005 på Justitiedepartementet. Förslaget gick aldrig på remiss då en av 
orsakerna var den snabba personalomsättningen på departementet med resultatet att 
förslaget ”föll mellan stolarna”.105 Vi har själva varit i kontakt med 

                                                
97 A. SOU s. 139 
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99 A. SOU s. 488 f.  
100 A. SOU s. 490 
101 http://www.regeringen.se/sb/d/8824/a/79645 
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Justitiedepartementet men varken förslaget 2005 eller den nuvarande utredningen är 
offentlig ännu. 
4.2.3 Förslag på ändringar i TF och YGL 

2006 utkom ett delbetänkande av Tryck- och Yttrandefrihetsberedningen, Ett nytt 
grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten?. I direktivet till utredningen uttryckte 
Regeringen att det var nödvändigt att kontinuerligt bevaka tryck- och 
yttrandefrihetslagstiftningen då det tekniska och mediala området ständigt utvecklas 
vilket innebär en risk att skyddet urholkas. Utredningen skulle undersöka problemen 
som uppkom inom tryck- och yttrandefrihetsområdet och ge förlag på lösningar på 
dessa problem. Grundlagsskyddet på området fick dock inte försvagas. Utredningen 
berörde inte nämnvärt databasregeln i 1:9 YGL utifrån ett integritetsperspektiv. 
Beredningen skulle ha i åtanke ifall det fanns anledning att i framtiden slå ihop YGL 
och TF till en grundlag och reglerade både yttrande- samt tryckfrihet.106 Den tekniska 
och mediala utvecklingen är väsentlig då diskussioner förts om tryck- och yttrandefrihet 
och beredningen skulle ta detta i beaktning.107  
 
Beredningen kom fram till tre olika alternativ vad gäller en eventuellt ny tryck- och 
yttrandefrihetsgrundlag: Minimialternativet, Ett mellanting och Maximialternativet, 
vilkas innehåll nedan kort skall refereras.  
 
Minimialternativet angav att TF och YGL upphävs och att yttrandefriheten endast 
skyddas av art. 10 i Europakonventionen och RF. Ett införande av en ny regel i 2:13 RF 
som anger att de viktigaste tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principerna skall iakttas 
särskilt i fråga om yttranden som offentliggörs genom skrifter, tekniska upptagningar 
och elektroniska överföringar.108 Mellantinget innebar att TF och YGL upphävs och 
yttrandefriheten skyddas genom art. 10 i Europakonventionen och RF:s nu gällande 
allmänna regler om yttrandefrihet. I RF införs ett nytt tredje kapitel som anger de 
grundläggande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principerna (utgångspunken har varit 
reglerna i nuvarande YGL och TF). Detaljerna skall regleras i ny lag, 
”Massmedielagen”.109 Maximialternativet angav att TF och YGL läggs samman till en 
ny YGL som både skall skydda det talade ordet i medier samt för tryckta skrifter. 
Modernisering av språket genomförs och i databasregeln byts ordet radioprogram ut 
mot program. Medierna är skrifter, tekniska upptagningar, program.110  
 
Utfallet av beredningens delbetänkande ger ingen direkt ledning till vad ett 
förverkligande av något av dessa förslag skulle kunna innebära för integritetsskyddet. 
Beredningen fortsatte dock efter att delbetänkandet utkom, 15 november 2006, med 
frågan om hur det frivilliga grundlagsskyddet i databasregeln skulle kunna förändras 
med utgångspunkt från integritetsskyddsaspekten.111 Utredningen bör således 
uppmärksammas då den i framtiden kan komma att få betydelse för reglering för 
integritetsskyddet. 
 
4.2.3.1 Avvägning vid lagstiftande 
Förslagen till lösning på problematiken synes utmynna i att en lagändring, i befintlig 
eller nybildning av lag, bör bli aktuell. Det är dock en lång process och många intressen 
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måste beaktas för att ge en ny reglering hög funktion samtidigt som den ska skydda den 
personliga integriteten. En avgränsning måste ske för de fall där den personliga 
integriteten väger över andra intressen. Lagstiftaren måste anpassa krav på 
rättsreglernas stabilitet till den tekniska- och samhälleliga utvecklingen.112 En 
lagstiftning av hög kvalitet är baserad på intresseavvägningar och kännetecknas av 
ändamålsenlighet, lagtekniskt invändningsfria lösningar, lättillgänglighet och 
tydlighet.113 "Inskränkningar i integritetsskyddet får göras endast om det motstående 
intresse som skall tillgodoses är så starkt och integritetsskyddsintresset så 
förhållandevis svagt att inskränkningen framstår som proportionerlig.".114 
 
En effektiv kreditgivningsverksamhet intresserar samhället som helhet då kreditförluster 
påverkar resten av samhället genom förhöjda kostnader. För att samhället ska fungera 
behövs för sociala, ekonomiska och andra intressen att informationen om enskilda är 
lättillgänglig för samhällsplanering och för annan allmän enskild verksamhet.115 
Samhället berikas i övrigt av ett brett informationsflöde. Den enskilde har ett 
konsumentskyddsintresse i och med att en effektiv kreditgivningsverksamhet motverkar 
att den enskilde tar på sig för stor skuldbörda. För att skydda den enskilde mot 
kränkningar av den personliga integriteten finns krav på legitimt behov, relevanta och ej 
föråldrade uppgifter, insyn, omfrågandekopia m.m. Det ingår både uppgifter om 
ekonomiska och personliga förhållanden, alla vilka har ansetts behövliga för en 
funktionell kreditupplysning. I stiftandet av KuL noterades att dessa uppgifter som 
helhet kan bli missvisande och begränsningar har gjorts för personuppgifter om hälsa 
och etnisk ursprung. För kreditgivaren uppfylls målet av en effektiv 
kreditupplysningsverksamhet genom kombinationen mellan avtalsfrihet och fri 
konkurrens. Det är vikigt för kreditgivaren att denne får korrekt och tillräcklig 
information med rättvisa omdömen och råd.116 Skulle kreditförlust ske kan risken bli att 
kreditgivaren i sin tur inte kan betala sina fordringsägare.117 Men förutom kravet på en 
effektiv kreditupplysningsverksamhet bör viktiga samhällsintressen vägas mot 
integritetsskyddet som yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och även 
informationsfriheten.  

4.3 Skatteverket vägrar utge uppgifter 
Den 16 mars 2007 skrev Mats Sjöstrand, generaldirektör för Skatteverket, i Svenska 
Dagbladet om problematiken kring kreditupplysning via Internet. Där rapporterades 
bl.a. att Skatteverket numera vägrar att utge uppgifter om en enskilds persons 
ekonomiska situation. Beslutet togs efter att många privatpersoner hört av sig till 
Skatteverket och undrade hur det kunde vara möjligt att dessa uppgifter finns 
tillgängliga på Internet. Uppgifterna kommer ursprungligen från Skatteverket och 
Sjöstrand hävdar att det aldrig var meningen att uppgifterna skulle vara tillgängliga på 
detta sätt. Det är p.g.a. att uppgifterna finns i digital form som webbsidorna kan göra 
uppgifterna tillgängliga på Internet. Skatteverket har rätt att lämna ut uppgifterna i 
sådan form till kreditupplysningsföretagen i enlighet med Lag (2001:181) om 
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Det för att 
kreditupplysningsföretagen skall kunna lämna ut kreditupplysningar till exempel en 
bank om en lånesökande. Omfrågandekopia samt legitimt skäl måste tas i beaktning av 
kreditupplysningsföretagen i enlighet med KuL. Detta gäller dock inte de 
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grundlagsskyddade webbsidorna som lämnar ut kreditupplysningar via Internet då de 
innehar ett utgivningsbevis. Problemet som uppstår i detta fall, är att personers integritet 
kränks. I artikeln uttrycks en oro av att medborgarna blir misstänksamma mot 
myndigheter: "… förtroendet för systemet raseras.". Innebörden kan även resultera i 
andra typer av hot mot medborgarna t.ex. en oro bland journalister att utsättas för hot 
ifall någon inte gillar det som skrivs. Artikeln hänvisar även till en undersökning som 
gjordes 2005 av Skatteverket, 1000 medborgare fick rangordna det som de tyckte var 
integritetskränkande. Att ens uppgifter om inkomst och förmögenhet är offentliga kom 
på tredje plats.  
 
Här hänvisas även till en utredning som just nu pågår under initiativ av Regeringen, 
Kreditupplysningsutredningen (se 4.4.2). Utredningen kan leda till en lagändring som 
skall stoppa dessa verksamheter. 2008 beräknas arbetet vara klart. Sjöstrand uttalar: 
”Men från Skatteverket både kan och vill vi stoppa den redan nu.”. Man förklarar att 
det  är möjligt genom att Skattverket kan men är inte skyldiga att lämna ut digitala 
uppgifter (se 1.5.3.1). Betydelsen blir att de kan vägra lämna ut uppgifterna till 
webbsidorna om inte de kan garantera att den omfrågade får en kopia av förfrågan samt 
att den också får veta vem som begärt upplysningen. Det skulle således innebära att det 
blir omöjligt att publicera uppgifterna på Internet. Brev har skickats ut till webbsidorna 
med krav om en deadline då webbsidorna skall kunna garantera att en omfrågandekopia 
tillhandahålls den omfrågade, innan dess lämnas inga uppgifter ut från Skatteverket.  
 
Skatteverket får mycket kritik över deras agerande. Anklagelser om att Skatteverket går 
mot grundlagen och raserar offentlighetsprincipen har uttryckts. Skatteverket anser dock 
inte att det handlar om offentlighetsprincipen då uppgifterna fortfarande går att ta del av 
via Skatteverkets publika terminaler eller i pappersform. Sjöstrand försvarar sitt 
agerande med: "Jag vet att Skatteverket blir kritiserade för detta beslut, men 
integriteten för medborgarna är viktigare...".118 SvD gjorde i samband med artikeln en 
undersökning bland sina läsare vad dessa ansåg om Skatteverkets agerande. Hela 81 
procent av läsarna ställer sig bakom Skatteverkets beslut om att vägra lämna ut 
uppgifter.119 
 
Ratsits VD Anders Johansson kommenterade Skatteverkets vägran att lämna ut digitala 
uppgifter i Dagens Industri den 26 april 2007. Han tyckte inte att det fanns skäl för att 
skilja på personer som ringer och begär upplysningar och de som hämtar upplysningar 
via Internet. Han framhöll att hela verksamheten kommer att förändras ifall 
Skatteverkets plan håller i sig. Den deadline som Skatteverket har lagt fram för 
webbsidorna har flyttas fram från den 10 maj 2007 till den 11 juni 2007 för att 
webbföretagen skall kunna göra nödvändiga ändringar i sina system.120 
 
Den 24 april 2007 publicerade SvD ännu en artikel i ämnet. SvD kunde nu rapportera 
att Skatteverkets generaldirektör Sjöstrand blivit JO-anmäld för sin vägran att lämna ut 
digitala uppgifter till webbsidorna. Anmälaren hävdade att en tjänsteman inte kan 
besluta om en sådan åtgärd själv. Han uttryckte: "Den här verksamheten är 
hundraprocentigt laglig, med stöd i grundlagen. Det kan inte en enskild tjänsteman 
sätta sig över. Det är många i branschen som tycker så här, men jag är inte rädd att ta 
bladet från munnen... " yttrade anmälaren Jens Eriksson.121 Han menade vidare att 
"mickroupplysning" varit aktuellt redan från början av 1990 talet, exempelvis då vi hyr 
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videofilm.122 Det har ännu inte kommit någon dom i ärendet. 
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5 Diskussion 

I följande avslutande diskussion kommer vi att kort sammanfatta de delar vi behandlat i 
vårt arbete. Där återger vi det som framkommit i arbetet tillika ge våra egna åsikter om 
det som kommit fram. I slutet av kapitlet kommer vi att presentera de förslag som finns 
till lösning på problematiken med kreditupplysning via Internet samt ge våra egna 
förslag på förbättring. 

5.1 Offentlighet 
Offentlighetsprincipen i Sverige är en för Europa, troligtvis världen, unik rättighet att få 
ta del av handlingar och andra aktiviteter som utspelas inom en myndighet. Rättigheten 
gör att vi kan bevaka och kontrollera vad som försiggår sig inom landets styrande organ. 
Rättvisa uppnås och är en förutsättning för att vårt demokratiska samhälle ska fungera 
tillfredställande. Denna rätt innefattar även möjligheten att få framföra åsikter och 
meddela information. En myndighet får inte efterforska vem eller vad för sorts 
information personen sökt eller tagit del av. Likställighetsprincipen möjliggör även att 
vi ska ha samma tillgång som myndigheten själva har till datalagrad information. 
Myndigheten skall direkt eller så snart det är möjligt utge den informationen som 
ombeds. Vad gäller elektroniska dokument som finns lagrade hos en myndighet eller 
statligt organ finns dock ett undantag, utskriftsundantaget. Utlämnande behöver inte ske 
i annan form än en utskrift. Att observera är att myndigheten inte har en skyldighet att 
lämna ut uppgifterna i elektronisk form men som prop. 2001:02/70 anger så bör 
myndigheten lämna ut uppgifterna så länge det inte finns risk för integritetsintrång. 
Utskriftsundantaget finns för att inte man ska kunna luta sig mot offentlighetsprincipen 
och begära massuttag av personuppgifter som skulle kunna användas på ett otillbörligt 
sätt och därmed medföra integritetsintrång. Offentlighetsprincipen är en unik rätt som vi 
ska värna om och den bör skyddas med alla tänkbara medel. Vi får på så sätt möjlighet 
att protestera mot det vi tycker är orätt vilket är få medmänniskor förunnat. Men frågan 
blir hur vi värnar om vår offentlighet då möjligheten att lätt missbruka den till skada för 
andra ökar? 

5.2 Frivilligt grundlagsskydd 
De svenska Tryck- och Yttrandefrihetsgrundlagarna innebär att vi samhällsmedlemmar 
har rätt att yttra tankar, åsikter och förmedla budskap muntligt eller i tryckta skrifter. I 
grundlagsskyddet ingår ett källskydd som innebär att grundlag skyddar tryckta skrifter 
och andra överföringar förutsatt att mottagaren inte kan ändra innehållet. En s.k. 
databasregel infördes som var tänkt att öka möjligheterna för traditionella 
massmedieföretag att distribuera dagstidningar på andra sätt än de sedvanliga. I 
förarbetena uttrycktes att denna regel skulle kunna komma att utvecklas med tiden och 
det lämnades till den kommande rättstillämpning att reformera bestämmelsen. Vid 
ändringen av YGL 2003 utökades grundlagsskyddet med ett s.k. frivilligt 
grundlagsskydd i 1:9 YGL. Det var nu inte enbart traditionella massmedieföretag som 
skulle få möjlighet till detta grundlagsskydd. Även andra medier, så som webbsidor som 
uppfyllde vissa kriterier och ansökt om utgivningsbevis, skulle få möjlighet att erhålla 
ett frivilligt grundlagsskydd. Det uttrycktes att skyddet måste anpassas till den tekniska- 
och mediala utvecklingen. I och med detta utökades offentligheten och yttrandefriheten 
väsentligt, fler aktörer blev synliga och nu kunde offentlig information distribueras via 
Internet av andra än de offentliga myndigheterna. Det öppnades en möjlighet för andra 
företag än de lagstadgade kreditupplysningsföretagen, som måste följa de 
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integritetsskyddande reglerna i KuL, att distribuera kreditupplysningstjänster på 
Internet. De webbsidor som innehade ett utgivningsbevis skyddades av grundlag och 
behövde därmed inte följa reglerna i KuL, skicka en omfrågandekopia till den 
omfrågade samt att den som frågade inte behövde ha ett legitimt skäl. Tanken med 
utgivningsbeviset var god men detta skulle komma att innebära att publicering som 
uppfattades som ett hot mot vår personliga integritet möjliggjordes. 

5.3 Personlig integritet 
Då man väger samman offentlighetsprincipen och yttrandefriheten gör detta vårt land 
mest troligt till ett av världens öppnaste länder. Vi har därmed lätt att granska den 
svenska makten. Det är framför allt media som uppmärksammar och hjälper oss att 
reagera. Vilket är bra. Problematiken med ett så öppet system som Sverige tillämpar 
uppkommer då vår offentlighet och yttrandefrihet inkräktar på vår personliga integritet. 
Den personliga integriteten är svår att definiera men vi föredrar Strömholms definition, 
som utgår från vad som anses kränka ens personliga integritet, för att utröna vad som 
menas. Det är då uppgifter som anses vara integritetskänsliga gör intrång i vår 
personliga svär som en kränkning har skett och det är först då vår personliga integritet 
får betydelse för oss. Inte att förglömma är att alla människor har olika uppfattning om 
då de anser sig bli kränkta. Lagstiftarna i vårt land har i uppgift att bedöma vilka intrång 
i den personliga integriteten som kan anses vara acceptabla, vilket är en svår uppgift. 
Många intressen måste beaktas, offentlighetsprincipen, yttrandefriheten, 
informationsfriheten och effektivitet inom olika rättsområden t.ex. 
kreditupplysningsområdet. I arbetet med denna uppsats har vi studerat otaliga förarbeten 
och utredningar där lagstiftare och kommittéer från förr och nu bedömer hur lagen skall 
se ut inom olika områden. Integritetsbegreppet har avvägts i äldre förarbeten men inte 
enligt oss i tillräckligt stor grad.  Det indikerar på att problemen på integritetsområdet 
inte var så stora förr och därför inte gavs så stort utrymme. I många utredningar har det 
ansetts att en beaktning av den samhälleliga- och tekniska utvecklingen tillsammans 
med den personliga integriteten ännu inte varit nödvändig. På ADB-området har det 
länge bedrivits ett arbete för att en sådan behandling inte ska kränka den personliga 
integriteten. Integritetsaspekten har blivit mer synlig i utredningar och förarbeten då 
utvecklingen har hunnit ikapp och förbi arbetet med skyddet för den personliga 
integriteten.  

5.4 Teknisk- och medial utveckling 
Den ständigt växande tekniska och mediala utvecklingen gör det möjligt för oss att ta 
del av offentlig information och annan information vi förr inte trodde var möjlig. Främst 
Internet är en stor aktör som har möjliggjort detta. Vi behöver en dator, en 
Internetuppkoppling och lite intresse för att få tillgång till stora informationsmängder på 
Internet. Innan Internets framväxt var det mer komplicerat att ta del av information och 
ett större engagemang behövdes. Internet har öppnat upp för oss ”vanliga” 
samhällsmedlemmar, som vanligtvis inte är så engagerade i vårt samhälle, att bli mer 
engagerade då vi ständigt blir matade med information, vilket vi omedvetet tvingas ta 
ställning till. Det har lett till att även vi ”vanliga” samhällsmedlemmar numera kan 
kontrollera statliga organ och uppmanas protestera då vi anser något vara fel. Den 
samhälleliga utvecklingen främjas och vårt demokratiska styre förstärks. Den tekniska- 
och mediala utvecklingen är bra på många sätt, frågan är hur stor inverkan den får ha på 
vår personliga integritet? 
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5.5 Kreditupplysningstjänster på Internet 
Dagens teknik och den unika öppenheten i Sverige har gjort det lätt för vem som helst 
att publicera uppgifter som kan uppfattas som integritetskränkande. Ett exempel på det 
är kreditupplysningstjänsterna på Internet. Verksamheten som tidigare bedrivits av 
kreditupplysningsföretag är numera öppen för företag som inte är 
kreditupplysningsföretag i laglig bemärkelse. De integritetsskyddande reglerna i KuL 
och PuL får då ge vika för det grundlagsskydd som erhålls av webbsidor med 
utgivningsbevis. Webbsidorna har även ursprungligen hämtat uppgifterna från de 
offentliga registren som är öppna för envar att ta del av. Det hör dock inte till 
vanligheten att information hämtas om en persons ekonomiska situation via 
Skatteverket om du inte har ett legitimt skäl till att hämta uppgiften. Möjlighet finns 
numera att man enkelt och helt anonymt kan söka information om en persons 
ekonomiska situation via Internet. Många känner sig kränkta av publiceringen och vill 
inte exploateras på detta sätt och det finns en rädsla för att uppgifterna ska komma att 
användas på ett otillbörligt sätt. Ett annat hot är att ett ”A- och B-lag” skapas där alla 
människor inte har samma förutsättningar. 
 
Vi anser att denna typ av publicering främjar människor att ”rota” i sina medmänniskors 
privatliv och att den ekonomiska situation man befinner sig i tillhör privatlivet. Inte att 
förglömma är dock kreditupplysningens funktion så som den var tänkt, att vi ska kunna 
tillvarata våra ekonomiska intressen vid t.ex. låntagande eller försäljningar. Problemet 
som vi ser det är inte offentligheten av dessa uppgifter, utan sättet de publiceras på. Ett 
medie som Internet är tillgängliga för alla och envar och kreditupplysning via denna 
kommunikationsform anser vi inbjuder till ”roteri”. Skatteverket genomförde även en 
undersökning om vad medborgare tyckte var mest integritetskränkande, offentliga 
uppgifter om inkomst och förmögenhet hamnade på tredje plats. Problemet blir dock 
hur en avvägning bör ske, hur ska vi väga de oangelägenheter som ett intrång i vår 
personliga integritet innebär mot vår unika skyddsvärda offentlighetsprincip, tekniska 
utvecklingen och yttrandefrihet. Problem uppstår på områden där å ena sidan 
offentlighet gäller å andra sidan ett skydd för den personliga integriteten bör beaktas.  

5.6 Tänkbara lösningar 
I departementspromemorian Självsanering och Internet föreslås en självsanerande 
verksamhet för de nya Internetkommunikationerna istället för en lagändring med etiska 
regler till skydd för den personliga integriteten. Det är en bra lösning för bloggsiter men 
att deltaga i en sådan verksamhet kommer att innebära att deltagandet är frivilligt. 
Resultatet skulle bli att de webbsidor som tillhandahåller kreditupplysningar via Internet 
inte behöver medverka varvid en självsanering av de uppgifter som skulle anses 
integritetskränkande inte kommer att ske. En reglering av Internet endast med denna 
verksamhet anser vi skulle bli svårt. Trots att många troligtvis vill att publiceringar på 
Internet ska följa etiska regler så läser vi gärna då namn och ort publiceras på grova 
brottslingar eller om taxerad inkomst på de rikaste i vårt län. Självsanering av Internet 
kan dock fungera som ett bra komplement till lagstiftningen och agera som ett 
”skyddsnät” de gånger lagstiftningen inte når ända fram. 
 
Den 29 mars utkom Integritetskommittén med ett delbetänkande, SOU 2007:22, som 
behandlade den personliga integriteten i den svenska lagstiftningen. Kommittén kom 
fram till att vid kreditupplysning via Internet är integritetsskyddet otillfredsställande. 
Det uttrycktes: ”Det är inte tillfredsställande att skyddet för den enskildes integritet, som 
annars följer av framför allt kreditupplysningslagen, inte kan upprätthållas vid 
kreditupplysning via Internet eller andra elektroniska kommunikationstjänster.”. I 
utredningen ansåg kommittén att de integritetsskyddande aspekterna inte togs i beaktning 
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vid reglering på det mediala området och tillfredställande avvägningar inte gjordes då 
yttrandefriheten utökades. Vi anser också att integritetsaspekten är otillfredsställande, 
inte bara för kreditupplysningar via Internet, utan även generellt på hela 
lagstiftningsområdet. Utredningen kommer troligtvis att leda till en stor förbättring och 
slutbetänkandet kommer att lämnas december 2007 med en eventuell lagändring 2008. 
Det vore ytterst osannolikt att de då kommer fram till annat än att lagstiftningen i något 
fall bör ändras till förmån för den personliga integriteten. Detta bör gälla såväl 
kreditupplysning via Internet som inom andra integritetskänsliga områden.  
 
Skatteverkets generaldirektör, Mats Sjöström, har valt att vägra utge uppgifter till de 
webbsidorna som utger kreditupplysningar via Internet. Även om agerandet kan 
diskuteras anser vi att Sjölunds agerande är försvarbart, i alla fall på kort sikt, med tanke 
på integritetsskyddsaspekten och att uppgifterna fortfarande går att hämta vilket innebär 
att offentlighetsprincipen inte inskränks. På lång sikt är detta ännu ett exempel på att 
något måste göras. Det är tillika viktigt att tekniken får utvecklas och vid en avvägning 
mellan total integritet eller ingen alls är det viktigt att hitta en jämn balans. Sjölunds 
agerande har ännu inte kunnat motsättas (han har dock blivit JO anmäld) och hur 
lösningen kommer att se ut återstår att se tills utredningen hos Justitiedepartementet är 
klar och om en eventuell lagändring blir aktuell. En lagändring som skulle kunna leda 
till att undantagen i KuL för offentliggörande på sådant sätt som avses i YGL tas bort. 
Förslaget är bra då det inte skulle behövas en grundlagsändring, vilket är komplicerat, 
och skyddet för den personliga integriteten blir tillfredsställande.  
 
Ett annat förslag till lösning, som vi själva utarbetat, innebär att det i databasregeln, 1:9 
YGL, införs ett undantag som ungefär skulle kunna lyda: ”Med hänsyn till den 
personliga integriteten skall sådan verksamhet som erhåller utgivningsbevis begränsas 
till att informationen icke får gälla kreditupplysningar eller de personuppgifter som 
kräver samtycke eller övriga uppgifter som kränker privatlivets helgd.”. Detta för att 
tillåta de nya Internetkommunikationerna att utvecklas utan att det sker på bekostnad av 
den personliga integriteten, exempel på sådana är bloggar, webbsidor etc. Förslaget är 
även teknikoberoende vilket innebär att regeln gäller oavsett vilken teknik som används 
vid aktiviteter som kan komma att kränka den personliga integriteten. 
Offentlighetsprincipen inskränks inte, vi bevarar vår grundlagsskyddade yttrandefrihet 
och motverkar inte heller en effektiv kreditupplysningsverksamhet. 
 
En tanke som växt fram under arbetets gång är ifall en generell integritetslagstiftning är 
behövlig i svensk lag? Lagen bör dock begränsas till att avse privatpersoners 
förhållande till andra enskilda och det allmänna. Lagstiftningen bör inte gälla företag 
emellan då den viktiga konkurrensen i samhället kan komma att påverkas. 
”Integritetslagen” borde utformas så att den skulle gälla överlag vid behandling av 
uppgifter om enskilda vid så väl ADB som publicering av uppgifter i andra former. 
Lagen skulle då fungera som ett komplement till annan lagstiftning och ”täcka upp” då 
lagstiftningen inte räcker ända fram. Det bör i grundlag införas en bestämmelse som 
begränsar yttrandefriheten och tryckfriheten till förmån till en generell 
integritetslagstiftning. Lagen bör även vara teknikoberoende vilket gör att den inte blir 
beroende av i vilken form eller hur uppgifterna om den enskilde behandlas eller sprids. 
Det skulle innebära att den kan gälla oavsett nya tekniker och formas av samhällets 
utveckling. I direktivet till SOU 2007:22 diskuteras en sådan lagstiftning men 
restriktivitet har legat i tidigare utredningar mot att ta nästa steg. Anledningen kan vara 
att det tidigare inte var behövligt men med tiden har behovet växt sig starkare. En 
generell lagstiftning skulle innebära att regleringen inte bara anpassas till 
kreditupplysning via Internet utan även t.ex. vid kameraövervakning m.m.  
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6 Slutsats 

Avslutningsvis så har vi med denna utredning kommit fram till att något behöver göras 
för att stärka integritetsskyddet vid kreditupplysning via Internet. Internet som 
kommunikationsmedel möjliggör spridning i stor omfattning vilket utmanar vår svenska 
lagstiftning. Det är sättet som uppgifterna utges, lättillgängligheten, som medför att 
skyddet för vår personliga integritet inte är tillfredställande. En begränsning av 
lättillgängligheten är nödvändig. Det finns många andra utredningar som håller med 
oss i denna ståndpunkt. Dock är det viktigt att vi inte inskränker den fundamentala 
visionen av den svenska offentlighetsprincipen som är en unik rättighet i Sverige, vilken 
vi ska värna om. Ett annat skyddsvärt intresse är även yttrandefriheten men det 
frivilliga grundlagsskyddet i YGL har inneburit att skyddet för vår personliga integritet 
urholkats och givit en möjlighet att använda grundlagsskyddet till annat än vad det var 
tänkt.  
 
Det är svårt att definiera personlig integritet och kanske skulle det vara bäst att låta bli. 
En slutgiltig definition skulle vara svår att anpassa till det ständigt föränderliga 
samhället. Svårigheten med att försöka utröna en enhetlig definition av begreppet 
personlig integritet har gjort sig påmind i mycket av det material vi har läst, vilket har 
lett till problem att bedöma var gränsen ska gå för vad som ska anses vara ett skyddsvärt 
intresse. För att kunna bedöma om skyddet för den personliga integriteten är 
tillfredställande är det dock nödvändigt att ta utgångspunk i en definition. Den 
personliga integriteten får betydelse för enskilda när vi anser oss kränkta, först då blir 
det ett skyddsvärt intresse. Vi har därför valt att ta utgångspunkten i begreppet 
kränkning av den personliga integriteten som även förespråkas av Strömholm.  
 
Inte att förglömma är att det finns fördelar med att kunna ta del av andra personers 
ekonomiska situation. Kreditupplysning via Internet innebär en möjlighet att tillvarata 
våra ekonomiska intressen och skyddas mot förlust. Dock finns andra tillvägagångssätt 
som kan tillvarata det intresset även om dessa sätt är mindre lättillgängliga. Vi anser att 
då vi verkligen är angelägna att skydda oss själva mot ekonomisk förlust, t.ex. vid 
försäljning, upplevs det extra besväret vi blir tvingade till för att erhålla dessa uppgifter 
inte lika mödosamt för oss. Uppgifterna är offentliga och vi vill inte inskränka 
offentlighetsprincipen på den här punkten då de fortfarande går att erhållas via 
kreditupplysningsföretag, Skatteverket och andra myndigheter. Detta kan dock innebära 
ett telefonsamtal eller ett besök.  
 
I utvecklingen av KuL har avvägningar gjorts för att begränsa det otillbörliga intrånget i 
individers personliga integritet som kreditupplysning kan komma att innebära. Vi anser 
att lagen uppställer ett bra men otillräcklig skydd då den kan frångås och leder till det 
nya sättet att publicera kreditupplysningar. Det är viktigt att bevara det primära skydd 
mot integritetskränkningar som KuL uppställer för enskilda privatpersoner eftersom att 
den personliga integriteten kränks ytterligare då KuL:s regler frångås i och med 
användandet av databasreglen, 1:9 YGL. Skyddet för den personliga integriteten måste 
verka i symbios med den tekniska utvecklingen och andra viktiga samhällsintressen 
såsom offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Vi anser att trots fördelarna med 
kreditupplysning via Internet måste gränsen dras någonstans och i detta fall anser vi att 
de enskildas intressen av rätten till en personlig integritet väger över. Om en 
uppluckring sker av skyddet för privatlivets helgd kan ingen förutspå var det riskerar att 
sluta. Ingen har rätt att äga en annan människa men i dagens samhälle finns en 
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existerande handel med enskildas privatliv. I propositionen till instiftandet av KuL 
sades, ”Självklart bör kreditupplysning vägras om det framkommer att beställaren av 
ren nyfikenhet vill ha uppgifter om en granne eller annan privatperson.”.  
 
Vi behöver snarast lösa problemet med det bristande integritetsskyddet vid 
kreditupplysningar via Internet. Vad som avslutningsvis är den lämpligaste lösningen är 
med tanke på alla befintliga utredningar svårt att avgöra. Ett lämpligt förslag anser vi 
vara Kreditupplysningsutredningens, som innebär att eventuellt undantagen för 
offentliggörande enligt YGL tas bort. Även vårt eget lösningsförslag är bra då det 
innebär ett undantag från databasregelns möjlighet för utgivningsbevis för bland annat 
kreditupplysningar, fördelen är en grundlagsreglerings auktoritet och symboliska värde. 
I båda förslagen bevaras en effektiv kreditupplysningsverksamhet i och med att 
uppgifterna är offentliga och tillgängliga, även om sättet inte är lika lättåtkomligt. Vi 
bedömer dock att oavsett vilken lagändring som anses vara den lämpligaste skulle det 
samtidigt vara bra att införa en självsanerande verksamhet i enlighet med förslaget i Ds 
2003:25. 
 
För att få en långsiktig lösning på problemet med det bristande integritetsskyddet i 
svensk lag anser vi även att det i framtiden bör införas en generell och teknikoberoende 
integritetslagstiftning. Lagstiftningen bör utformas så att oavsett teknik och samhällets 
utveckling skall dess funktion vara bestående. En sådan lag bör även utformas så att den 
skulle gälla olika områden där integritet kan kränkas samt att flera samhällsintressen 
måste tas i beaktning. Ett undantag i grundlag till förmån för integritetslagstiftningen 
bör finnas och gälla när enskildas behov av skydd för den personliga integriteten väger 
över. Det är därför viktigt att ett noggrant och omfattande lagstiftningsarbete ligger 
bakom en generellt fungerande lag. Integritetslagstiftningen skulle se till den ”svaga” 
människan i samhället och värna om dennes rätt till en personlig integritet, på 
kreditupplysningsområdet och andra integritetskänsliga områden. Vid avvägning om i 
vilken omfattning lagstiftningen skulle inkräkta på vårt öppna samhälle uppkommer 
dock svårigheter. Frågan om hur en avvägning skulle göras vid alla integritetskänsliga 
områden har vi inte tillräcklig kunskap om. Ifall vi ser till personuppgifter som 
publiceras på Internet vill vi inte att lagstiftningen ska inskränka offentligheten av dessa 
uppgifter, uppgifterna bör fortfarande vara tillgängliga. Det är i yttrande- och 
tryckfriheten som en viss begränsning bör göras, åtminstone vid publicering av 
uppgifter. I nuläget väger rätten till yttrande- och tryckfriheten över de 
integritetsskyddande reglerna som lagen, exempelvis KuL, uppställer. Som vi tidigare 
redogjort anser vi att den enskildes intresse av ett skydd för sin personliga integritet bör 
väga över vid den här berörda problematiken. Yttrande- och tryckfriheten som den ser 
ut nu, åtminstone databasregeln, anser vi många gånger göra våld på 
offentlighetsprincipen i och med den lättillgänglighet av offentliga uppgifter som blir 
möjlig. Tanken med vår öppna offentlighetsprincip var troligtvis inte att vi människor 
ska behöva leva våra i liv i ett glashus där våra medmänniskor har total insyn i våra 
ekonomiska och personliga förhållanden.  
 
Det är balansen mellan offentligheten, yttrandefriheten och människans rätt till en privat 
sfär som gör avvägningen svår. Men det kanske inte är så farligt att grannen vet vad du 
tjänar? Frågan bli hur du skulle känna då han inte lånar ut gräsklipparen p.g.a. du har ett 
antal betalningsanmärkningar och därigenom gör kränkningen påtaglig. Vi ska vara 
stolta över vårt öppna Sverige men vi får inte glömma bort att skydda de medborgare 
som lever i vårt land.  
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